
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )١(تأمالت في سورة األحزاب 

  }يا َأيها النَِّبي اتَِّق اللَّه ولَا تُِطِع الْكَاِفِرين{: من قوله تعالى

 خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  : والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد،الحمد هللا

وهذه اآليات التسع وإن ، ل اآليات التسع في أولها، وذلك من خال األحزاب سورةعن صدرفسيكون الحديث 
لم تكن تتصل اتصاالً مباشراً بما بعدها وهو مما يتعلق بموضوعنا الذي من أجله تحدثنا عن هذه السورة، 

نُود فََأرسلْنَا علَيِهم يا َأيها الَِّذين آمنُوا اذْكُروا ِنعمةَ اللَِّه علَيكُم ِإذْ جاءتْكُم ج{: -جل جالله-وذلك في قوله 
  .حتاج إليه في موضوعنا هذا، لكن رأيت أن الحديث عن أولها ي]٩:سورة األحزاب[ }ِريحا وجنُودا لَّم تَروها

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 واتَِّبع ما يوحى ِإلَيك ِمن *للَّه كَان عِليما حِكيما يا َأيها النَِّبي اتَِّق اللَّه ولَا تُِطِع الْكَاِفِرين والْمنَاِفِقين ِإن ا{
 ما جعَل اللَّه ِلرجٍل ِمن قَلْبيِن ِفي * وتَوكَّْل علَى اللَِّه وكَفَى ِباللَِّه وِكيلًا *ربك ِإن اللَّه كَان ِبما تَعملُون خَِبيرا 

وَل َأزعا جمِفِه ووج اِهكُمِبَأفْو لُكُمقَو ذَِلكُم كُمنَاءَأب كُماءِعيَل َأدعا جمو اِتكُمهُأم نِمنْه وناللَّاِئي تُظَاِهر كُماج
تَعلَموا آباءهم فَِإخْوانُكُم  ادعوهم ِلآباِئِهم هو َأقْسطُ ِعنْد اللَِّه فَِإن لَم *واللَّه يقُوُل الْحقَّ وهو يهِدي السِبيَل 

 }ِفي الديِن ومواِليكُم ولَيس علَيكُم جنَاح ِفيما َأخْطَْأتُم ِبِه ولَِكن ما تَعمدتْ قُلُوبكُم وكَان اللَّه غَفُورا رِحيما

  .]٥-١:سورة األحزاب[

 أهل العلم، وكان نزولها بعد سورة األنفال وقبل سورة هذه السورة من السور النازلة في المدينة باتفاق
 -عز وجل-رها اهللا  وهذه اآليات التي صد،المائدة، رقمها في النزول بما ذكره بعض أهل العلم يبلغ التسعين

كَاِفِرين والْمنَاِفِقين يا َأيها النَِّبي اتَِّق اللَّه ولَا تُِطِع الْ{ وتخاطبه -صلى اهللا عليه وسلم-في أولها تأمر النبي 
، وقد تنوع ذلك وتعدد هذا الخطاب في هذه السورة في مواضع مختلفة، فهذه }ِإن اللَّه كَان عِليما حِكيما

السورة تتحدث عن جملة من القضايا والموضوعات، ومن هذه الموضوعات ما أشارت إليه هذه اآلية 
، والنهي عن -صلى اهللا عليه وسلم- وطاعة رسوله -عز وجل- وغيرها من اآليات من األمر بطاعة اهللا

  .طاعة غيره

 تضمنت إبطال ما كان عليه الناس في الجاهلية، وفي أول اإلسالم مما يتصل بالتبني والظهار، :واألمر الثاني
ن ذلك وهو ما يتعلق بوقعة األحزاب وما يتصل بها مما وقع مع بني قريظة، ثم بعد ذلك ما نتج ع: والثالث

صلى - عليهم من اليهود، فطلب أزواج النبي -جل جالله-من الغنائم التي أفاءها اهللا  مما حصل للمسلمين
 التوسعة في النفقة، وجاء الخطاب إلى أمهات -عليه الصالة والسالم- من رسول اهللا -اهللا عليه وسلم

، وما يختص به -لى اهللا عليه وسلمص-المؤمنين، كما تضمنت هذه السورة أيضاً بيان جملة من حقوق النبي 
 -تبارك وتعالى-من األحكام، وفي السورة أيضاً حديث عن المنافقين ومخازيهم ومواقفهم، وما توعدهم اهللا 

 وما ينتظرهم من العذاب األليم، وهذا ظاهر ، هذه السورة ما توعد اهللا به الكافرينتبه، وهكذا أيضاً تضمن
  .في آخرها



    ، يقول اهللا -عليه الصالة والسالم-، وطاعة رسوله -عز وجل-مان على طاعة اهللا وفيها حث ألهل اإلي

يا َأيها النَِّبي اتَِّق اللَّه ولَا تُِطِع الْكَاِفِرين {: -صلى اهللا عليه وسلم- مخاطباً لرسوله -جل جالله-
نَاِفِقينالْمه، إال إذا دل دليل على اختصاصه بذلك،  خطاب ألمت-صلى اهللا عليه وسلم-الخطاب للنبي و، }و

ب في شخص خاطَاألمة قد تُف ،، ويشمل أمته-صلى اهللا عليه وسلم-والشك أن هذا الموضع يشمل رسول اهللا 
فهو األسوة والقدوة، ومما يدل على أن األمة مرادة هنا أن -عليه الصالة والسالم-مها قائدها وقدوتها ومقد ،

، فوجه الخطاب إليهم في اآلية التي بعدها، وفي }ِإن اللَّه كَان ِبما تَعملُون خَِبيرا{: ل قا-تبارك وتعالى-اهللا 
 في أول سورة -جل جالله-، كما يقول اهللا }عملُون خَِبيرايِإن اللَّه كَان ِبما {القراءة األخرى كما سيأتي 

، جاء بصيغة الجمع، مما يدل ]١:سورة الطالق[ }م النِّساء فَطَلِّقُوهن ِلِعدِتِهنيا َأيها النَِّبي ِإذَا طَلَّقْتُ{: الطالق
 ، على األمة على أن هذا الخطاب يتوجه إلى أمته كذلك، وقد يكون المقام أصعب من هذا ومع ذلك يحمل

ذلك يحمل على األمة  على سبيل االنفراد ومع -صلى اهللا عليه وسلم- قد يكون الخطاب صريحاً للنبي :يعني
وقَضى ربك َأالَّ تَعبدواْ ِإالَّ {:  في الوصايا التي ذكرها في سورة اإلسراء-تبارك وتعالى-لقرينة أخرى، كقوله 

 فالخطاب في "عندك"، ]٢٣:سورة اإلسراء[ }ِإياه وِبالْواِلديِن ِإحسانًا ِإما يبلُغَن ِعندك الِْكبر َأحدهما َأو ِكالَهما
  .، والشك أنه حينما نزلت هذه اآليات لم يكن له أب وال أم-صلى اهللا عليه وسلم-ظاهره موجه إلى النبي 

يا محمد، وذلك فيه من التشريف : ، ما قال}يا َأيها النَِّبي{ هنا بوصفه -صلى اهللا عليه وسلم-ونودي النبي 
ا فيه، والشك أن النداء بمثل هذا اللقب في باب المخاطبة يدل على هذا والتكريم والتعظيم ورفع المنزلة م
ما {و، ]٢٩:سورة الفتح[ }محمد رسوُل اللَِّه{ قد يخبر عنه باسمه -عز وجل-التكريم، بخالف اإلخبار فإن اهللا 
اِلكُمجن رٍد ما َأحَأب دمحم س في مقام اإلخبار أن يذكر االسم، السيما أنه ، فهنا ال بأ]٤٠:سورة األحزاب[ }كَان

صلى اهللا عليه -أضاف بعده الرسالة ليكون ذلك متعلقاً بهذا االسم، فهذا المسمى بهذا االسم هو رسول اهللا 
  . به، فهو يعلمهم بذلك-جل جالله-فهم اهللا ، وهو كذا وكذا وكذا، مما عر-وسلم

 هو أتقى -صلى اهللا عليه وسلم-، النبي }ِق اللَّه ولَا تُِطِع الْكَاِفِرين والْمنَاِفِقينيا َأيها النَِّبي اتَّ{: وهنا يقول
 يؤمر بالتقوى فغيره من باب أولى، ال يستنكف من هذا -صلى اهللا عليه وسلم-األمة هللا، فإذا كان رسول اهللا 

جيه والخطاب السيما أن األمر بالتقوى أحد، وال يترفع عليه أحد، وال يرى أحد من الناس أنه فوق هذا التو
يعني األمر بلزومها والدوام عليها، كما أن التقوى هي حاصلة بمجموع أمور، وذلك أن يفعل اإلنسان كل ما 

يا َأيها النَِّبي { به، وأن يترك كل ما نهاه عنه، فهذا األمر بالتقوى هو توطئة لما بعده -جل جالله-أمره اهللا 
، ثم إن -عز وجل- فإن طاعة الكافرين والمنافقين مخالفة لتقوى اهللا }ه ولَا تُِطِع الْكَاِفِرين والْمنَاِفِقيناتَِّق اللَّ
الكافرين حينما يترك اإلنسان طاعة  }اتَِّق اللَّه ولَا تُِطِع الْكَاِفِرين والْمنَاِفِقين{: -تبارك وتعالى-قوله 

 الكافرين والمنافقين؛ ألن اإلنسان إنما  وال تتِق:-أو بمعنى- فإن هذا بمنزلة همتنهى عن طاعأو يوالمنافقين 
 اتق اهللا : فقد اتقاه، فكأنه يقول-عز وجل-يطيعهم من أجل أن يتقيهم فإذا أطاعهم فقد اتقاهم، ومن أطاع اهللا 

   . الكافرين والمنافقينوال تتِق

 فإن ، مع طاعة الكافرين والمنافقين-هجل جالل-ة اهللا جتمع طاعت، وال -عز وجل-وإنما تكون التقوى هللا 
، فال ينتظر -عز وجل-؛ ألنهم محادون هللا -جل جالله-هؤالء يصرفونه عن طاعة ربه ومليكه ومعبوده 



 طاعته ونهاه عن -عز وجل- فقد علمه اهللا ممنهم أن يأمروه بمعروف أو أن يشيروا عليه بخير، ومن ثَ

  .به، وما يأمرونه به؛ ألنهم ال يجرونه إلى خير بحال من األحوالطاعة هؤالء بما يشيرون 

    رسوله -صلى اهللا عليه وسلم-شأنها عظيم، ولهذا أمر النبي أن  أن مراتب التقوى ال تنتهي، و:والمقصود

، حينما أمره }كَان عِليما حِكيماولَا تُِطِع الْكَاِفِرين والْمنَاِفِقين ِإن اللَّه {:  بها، ثم قال له-صلى اهللا عليه وسلم-
هذه تدل على التوكيد  }ِإن{، }ِإن اللَّه كَان عِليما حِكيما{: بطاعته ونهاه عن طاعة المنافقين والكافرين قال

؛ ألن اهللا كان عليماً ظوهي تشعر بالتعليل، لماذا أنت مأمور بطاعة اهللا ومنهي عن طاعة الكافرين والمنافقين
 الخلل في التصور أو التدبير أو المشورة أو نحو ذلك بسبب نقص العلم، أو بسبب نقص ديماً، إنما يِرحك

 ولكنه ال يضع األمور في مواضعها وال ،الحكمة، قد يكون اإلنسان عنده اطالع وعلم وبصر في األمور
ه ذلك العطب والمهالك، وقد يكون  يكون ما يأمر به أو ما يشير به ناقصاً، فيوردميوقعها في مواقعها، ومن ثَ

ما يأمر به، عليم بخلقه، ب عليم -تبارك وتعالى-اهللا فالخلل الواقع بسبب نقص العلم، وقد يجتمع األمران، 
صلحهم، عليم بأحوالهم، وهو حكيم يضع األمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها، فإذا أمرك عليم بما ي

 وحكمة تامة فينبغي أن تثق به، وتركن إليه، ،در عن علم محيطبشيء أو نهاك عن شيء فإن ذلك قد ص
 يمكن -عز وجل-وتسلم له، وال تتشكك وال تتردد وال تظن بحال من األحوال أن هذا األمر الذي أمرنا اهللا 

  . أو نحو ذلك،أن يورثك ضرراً أو مفسدة أو مهلكة أو عطباً

، كما هي العادة، }حى ِإلَيك ِمن ربك ِإن اللَّه كَان ِبما تَعملُون خَِبيراواتَِّبع ما يو{: -تبارك وتعالى-ثم قال اهللا 
التخلية قبل التحلية، نهاه عن طاعة الكافرين والمنافقين ثم بين له ما يجب عليه أن يفعله؛ ألن : كما يقال

عز -التخلي والتنزه، فإذا نهى اهللا النفوس خلقت للفعل ولم تخلق للترك، وإنما الترك مقصود لغيره، من باب 
ال تفعل كذا، ال : ، ال يكفي أن نقول}واتَِّبع ما يوحى ِإلَيك ِمن ربك{:  عن شيء أمر بما يصلح، فقال-وجل

ك ا يوحى ِإلَيواتَِّبع م{:  األمر الفالني، وإنما يجب أن نبين له ما ينبغي أن يفعله، فقالتصحب فالناً، ال تأِت
كبِمن ر{م، قال، هناك عم :}نَاِفِقينالْمو لَا تُِطِع الْكَاِفِريننهاه عن طاعتهم في أي شيء من األشياء، ف، }و
 هذه تدل على العموم، اتبع كل ما يوحى إليك من ربك، "ما"فـ، }واتَِّبع ما يوحى ِإلَيك ِمن ربك{: وهنا قال

ي قضايا السلم والحرب، والمعاهدات والعالقات، وما يتلق بالعبادات، وما يتعلق ون، فئفي كل شأن من الش
، ال تتشبه بهؤالء، وال تأخذ عنهم، وإنما }اتَِّبع ما يوحى ِإلَيك ِمن ربك{باآلداب واألخالق، إلى غير ذلك 

واتبع ما : بع ما يوحى إليك، قال، ات-جل جالله-، ويكون اإلنسان متبعاً لوحي اهللا -عز وجل-تتلقى عن اهللا 
قبل اإلنسان فربطه بالوحي، والوحي معصوم ال يمكن أن يأتيه خلل وال يتطرق إليه خطأ، في أمرك اهللا به،

، فيعلم }ِإن اللَّه كَان ِبما تَعملُون خَِبيرا{ بكل طمأنينة، -صلى اهللا عليه وسلم-على أمر اهللا وأمر رسوله 
ما تعملون فهو خبير، يعلم ما تسره  كلفير هو الذي يعلم بواطن األشياء وخفايا األمور، أحوالكم، فالخب

 وما يخالفه، ومن ثم إذا استشعر اإلنسان هذا -جلوعز -النفوس، وما يخفيه اإلنسان مما يوافق أمر اهللا 
لج في نفسه، وما  يعلم سره وما يخت-عز وجل-المعنى حصلت له التقوى في الظاهر وفي الباطن؛ ألن اهللا 

 } خَِبيراعملُونيِإن اللَّه كَان ِبما {:  قالويحدث به المرء نفسه، فال يخفى عليه خافية، وفي قراءة أبي عمر

ولَا {وهذا في ظاهره يعم المنافقين والكافرين الذين نهاه عن طاعتهم، كما يشمل غيرهم من أهل اإليمان، 



الْمو تُِطِع الْكَاِفِرينا{: ، ثم قال}نَاِفِقينخَِبير لُونما تَعِبم كَان اللَّه ِإن كبِمن ر كى ِإلَيوحا يم اتَِّبعاهللا ف ،}و   

والَ حبٍة ِفي { إال يعلمها، ة أنه ما تسقط من ورق-سبحانه وتعالى-أخبرنا وقد  محيط بهم، -جل جالله-
طٍْب والَ رِض واِت اَألرِبيٍنظُلُماِبٍس ِإالَّ ِفي ِكتَاٍب ملَى اللَِّه{: ، ولهذا قال بعده]٥٩:سورة األنعام[ }الَ يكَّْل عتَوو{ 

 على ذلك أن هؤالء لن دلما طمأنه أنه عليم حكيم، نهاه عن طاعتهم، وأمره بتقواه، وباتباع وحيه، فإنه يِر

اإلنسان إذا التزم و، }وتَوكَّْل علَى اللَِّه{: ، فقال له إلى إلحاق األذى والضرر بهنسيسعوبل يسلموا له بهذا، 
سيتربصون به، ويعملون على و األذى من الكافرين، فسيناله -صلى اهللا عليه وسلم-طاعة اهللا وطاعة رسوله 

إيصال األذى إليه بكل طريق، سيحاصرونه حصاراً اقتصادياً، وحصاراً عسكرياً، وسيرمونه بكل قبيح من 
: ن هجمات حماس على إسرائيل يقولإ :ير ذلك، كما يقول الرئيس األمريكي قبل يوم أو يومينإرهاب وغ

  !إن ما تفعله إسرائيل هو دفاع مشروع، فماذا بقي؟: هجمات إرهابية، وتقول وزيرة خارجيتههذه 

كون ت  كل شيء بالمدفعيات؛ من أجل أن الواكون هناك مواجهة حتى مع الدخول البري، دمرتقرروا أن ال 
 إلى يأتون كل شيء، ثم بعد ذلك ونحطميمواجهة مع المجاهدين؛ ألنهم ال يطيقون هذا، ما يستطيعون، 

بالمدافع، وهذا ليس بإرهاب، هذه قفازات القصف أرض محروقة على مراحل، هذا الذي يريدونه من بعد 
علينا ونتظر منهم إال هذا، ال يكل إناء بما فيه ينضح، ووكذا يصورون هذه األمور، هحريرية لمعالجة خلل، 
، فوض أمرك إلى اهللا العليم }وتَوكَّْل علَى اللَِّه وكَفَى ِباللَِّه وِكيلًا{:  به، قال-عز وجل-أن نحقق ما أمرنا اهللا 

ة األمور، هو الذي أمرك بهذا، وهو الذي رسم لك هذا بيده أزمو ،الحكيم الذي هو خبير بما يعمله الخلق
، وأن تسلك الصراط -جل جالله-وهو الذي أمرك بسلوكه، فأنت يجب عليك أن تنفذ أمر اهللا الطريق، 

المستقيم، ثم بعد ذلك يكفيك اهللا شر األشرار وكيد الفجار، فاهللا حافظك، وتوكل على اهللا، فوض أمورك إليه 
 إنما النصر من اهللا وال تفوض أمورك إلى المخلوقين، ال تنتظر من المخلوقين أن يعينوك أو أن ينصروك،

   ، كفى به حافظاً وناصراً لمن توكل عليه، وأسند ظهره وألجأه إليه }وكَفَى ِباللَِّه وِكيلًا{وحده ال شريك له، 

  .جل جالله-

اِهرون ِمنْهن ُأمهاِتكُم ما جعَل اللَّه ِلرجٍل من قَلْبيِن ِفي جوِفِه وما جعَل َأزواجكُم اللَّاِئي تُظَ{: ثم بعد ذلك قال
ما جعَل اللَّه {: ، فقوله}وما جعَل َأدِعياءكُم َأبنَاءكُم ذَِلكُم قَولُكُم ِبَأفْواِهكُم واللَّه يقُوُل الْحقَّ وهو يهِدي السِبيَل

جعل لرجل والمرأة داخلة في هذا؛ ألن العرب يعبرون  أن اهللا ما -على ظاهره-} ِلرجٍل من قَلْبيِن ِفي جوِفِه
ورجل هنا نكرة في سياق } ما جعَل اللَّه ِلرجٍل{بالرجل ويدخل في ذلك المرأة في مثل هذا الخطاب أو الخبر، 

النفي فيعم كل رجل، فهذا فيه إبطال لدعوى كل من يدعي أن أحداً يملك قلبين، مع أن الروايات الواردة في 
 له قلبان، أو أن -صلى اهللا عليه وسلم -ن النبي إ: ا ال يصح منها شيء، يعني قول من قال من المنافقينهذ

رجالً يقال له ذلك، يلقب بذي القلبين لشدة دهائه وفطنته وحذقه ومعرفته وبصره، أو أن أحداً من المنافقين 
ر يأمره بطاعة النفس والهوى والشيطان، كل  والقلب اآلخ،إن قلباً يأمره بطاعة اهللا: ادعى ذلك لنفسه، وقال

ذلك ال يصح منه شيء، ومن أهل العلم من يرى أن هذه اآلية هي توطئة لآلية التي بعدها، وذلك أنه قال 
من قَلْبيِن ِفي ما جعَل اللَّه ِلرجٍل {:  يقول له}وما جعَل َأزواجكُم اللَّاِئي تُظَاِهرون ِمنْهن ُأمهاِتكُم{: بعده
 ابناً، لم يجعل ألحد أبوين، ولم يجعل يِع، كما أن اهللا لم يجعل لرجل قلبين في جوفه فكذا لم يجعل الد}جوِفِه



ا في آن واحد، فيكون قد دل على ذلك بأمر معلوم يسلم به السامع، كما أن اهللا ما جعل الزوجة زوجة وأم
 زيد بن محمد، :ا جعل شيئاً من هذه األمور التي تتردد على ألسنتهملرجل من قلبين في جوفه، فكذلك م

  . كظهر أمي، فنزلها منزلة األم، والزوجة ليست كاألمأنت علي: والرجل يقول المرأته

، وابن }من قَلْبيِن ِفي جوِفِه{ا كان  أي}ما جعَل اللَّه ِلرجٍل{ حمل اآلية على العموم، -رحمه اهللا-ابن جرير و
 أضافه إلى }ذَِلكُم قَولُكُم ِبَأفْواِهكُم{: وقولهكثير جعلها توطئة لما بعدها، وال شك أن اآلية تحتمل هذا كله، 

األفواه مع أن اإلنسان إنما يقول بفيه؛ ليبين أن هذا القول ال يتجاوز األفواه، هو قول ال رصيد له من الحقيقة 
  .م لكن ال حقيقة لهاهووالواقع، هو قول يرددونه بأف

عونهم وينسبونهم إليهم، لما نهاهم  لما نهاهم عن نسبة هؤالء الذين يتبنونهم ويد-تبارك وتعالى-ثم قال اهللا 
، على الطريقة التي ذكرت آنفاً في منهج القرآن }ادعوهم ِلآباِئِهم هو َأقْسطُ ِعند اللَِّه{: عن نسبتهم إليهم قال

َأقْسطُ {ينسب ألبيه، ودعى زيد بن حارثة، ي: ، تقول}ادعوهم ِلآباِئِهم هو َأقْسطُ ِعند اللَِّه{، في تربية النفوس
أخي، : ، إن لم تعلم أباه فتقول}فَِإن لَّم تَعلَموا آباءهم فَِإخْوانُكُم ِفي الديِن ومواِليكُم{ أعدل عند اهللا، }ِعند اللَِّه

ابني :  إال إن كان يقال-نسب إليهي- ،ابني، أو فالن ابن فالن: موالي، وال يقول: لمن تبناهويقول الرجل 
  .على سبيل التحبب إليه والتلطف به

 ألنهم قد اعتادوا على ذلك ردحاً من }ِبِه فَِإخْوانُكُم ِفي الديِن ومواِليكُم ولَيس علَيكُم جنَاح ِفيما َأخْطَْأتُم{

 قال ]٢٨٦:سورة البقرة[ }ربنَا الَ تَُؤاِخذْنَا ِإن نَِّسينَا َأو َأخْطَْأنَا{ ،ان فيسبق اللسان إلى هذا فرفع عنهم الحرجالزم
، غفوراً لما سلف ولما وقع وبدر من غير }ولَِكن ما تَعمدتْ قُلُوبكُم وكَان اللَّه غَفُورا رِحيما{قد فعلت، : اهللا

  .قصد

  . مهتدينةأل اهللا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم هداوأس

 أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

} ٍض ِفي ِكتَاِب اللَِّه ِمنعلَى ِببَأو مهضعاِم بحُأولُو الَْأرو ماتُههُأم هاجوَأزو َأنْفُِسِهم ِمن ْؤِمِنينلَى ِبالْمَأو النَِّبي
وِإذْ َأخَذْنَا ِمن  *مْؤِمِنين والْمهاِجِرين ِإلَّا َأن تَفْعلُوا ِإلَى َأوِلياِئكُم معروفًا كَان ذَِلك ِفي الِْكتَاِب مسطُورا الْ

 ِليسَأَل *ا ِمنْهم ِميثَاقًا غَِليظًا وِعيسى ابِن مريم وَأخَذْنَ النَِّبيين ِميثَاقَهم وِمنْك وِمن نُوٍح وِإبراِهيم وموسى
  .]٨-٦:سورة األحزاب[ }الصاِدِقين عن ِصدِقِهم وَأعد ِللْكَاِفِرين عذَابا َأِليما

  : والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد،الحمد هللا

 -تبارك وتعالى-، لما بين اهللا }فُِسِهم وَأزواجه ُأمهاتُهمالنَِّبي َأولَى ِبالْمْؤِمِنين ِمن َأنْ{: -تبارك وتعالى-فقوله 

زيد بن :  فيقال-صلى اهللا عليه وسلم-فيما سبق ما يكون به إبطال التبني، وكان زيد بن حارثة ينسب للنبي 
 }ِكن رسوَل اللَِّه وخَاتَم النَِّبيينما كَان محمد َأبا َأحٍد من رجاِلكُم ولَ{:  يقول-تبارك وتعالى-محمد، واهللا 

، أولى بماذا؟ من أهل }النَِّبي َأولَى ِبالْمْؤِمِنين ِمن َأنْفُِسِهم{: ، فهنا يبين منزلته منهم، فقال]٤٠:سورة األحزاب[
: -صلى اهللا عليه وسلم- النبي  يفسره الحديث الذي قال فيه}َأولَى ِبالْمْؤِمِنين ِمن َأنْفُِسِهم{: العلم من يقول



))وهو )١()) قضاؤه، ومن ترك ماالً فلورثتهأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي ،
حصر في قضاء الديون عمن مات ولم يترك وفاء، ال وظاهر هذا أنه ال يدل علىمخرج في الصحيحين، 

، ثم ذكر هذه القضية بعدها، فهذا )) أولى بالمؤمنين من أنفسهمأنا((: -صلى اهللا عليه وسلم-وإنما قال النبي 
صلى اهللا عليه - أن يكون أولى بالمحبة، أن تكون محبته :مما يدخل في معناه، ويحتمل أن تكون هذه األولوية

:  مقدمة على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين، ويدل على هذا الحديث المخرج في الصحيح-وسلم

رضي اهللا تعالى -، وحديث عمر )٢()) إليه من والده وولده والناس أجمعين يؤمن أحدكم حتى أكون أحبال((
صلى - من كل شيء إال من نفسي، فقال رسول اهللا  واهللا إنك ألنت أحب إلي،يا رسول اهللا: (( لما قال-عنه

 أولى بالمحبة، أن تكون محبته ، فهو)٣()) حتى أكون أحب إليك من نفسك،ال يا عمر((: -اهللا عليه وسلم
 ومحبة الولد والوالد، ومحبة كل محبوب، وهذا ذهب إليه بعض أهل العلم، وبعضهم مقدمة على محبة النفس

 إذا أمر بشيء ودعت النفس إلى -صلى اهللا عليه وسلم- أنه }َأولَى ِبالْمْؤِمِنين ِمن َأنْفُِسِهم{المراد : يقول
 على ه مطلوبنيقدمو:  أي}َأولَى ِبالْمْؤِمِنين ِمن َأنْفُِسِهم{ أولى، -ى اهللا عليه وسلمصل-غيره كان أمر النبي 

هو أولى في أن يحكم على اإلنسان من حكمه على : مطلوبات النفس ومشتهياتها ومحبوباتها، وبعضهم يقول
   فسك، وبعضهم يقول  أولى بك في نفاذ حكمه عليك من حكمك على ن-صلى اهللا عليه وسلم-نفسه، النبي 

ما من ((:  مرفوعاً-رضي اهللا عنه- غير هذا، وجاء في الصحيح من حديث أبي هريرة -على كل حال-
   ، }النَِّبي َأولَى ِبالْمْؤِمِنين ِمن َأنْفُِسِهم{ وا إن شئتمءمؤمن إال وأنا أولى الناس به في الدنيا واآلخرة، اقر

ترك ماالً فليما مؤمٍنفأي الحافظ و، )٤())ن كانوا، وإن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني فأنا موالهرثه عصبته م  

 أحب إليه من كل أحد حتى من -صلى اهللا عليه وسلم- ذلك أن يكون النبي  بين جمع-رحمه اهللا-ابن القيم 
صلى اهللا -زم من كمال محبته إذا كان النبي  في المحبة، وكذلك يل}النَِّبي َأولَى ِبالْمْؤِمِنين ِمن َأنْفُِسِهم{نفسه، 

 أحب إليك من نفسك أن يكون حكمه أنفذ من حكمك على نفسك، فهو أولى باالتباع من مطلوبات -عليه وسلم
 بشيء كان أمره -صلى اهللا عليه وسلم- بشيء وأمر النبي ها، إذا أمرت النفسئالنفس ومشتهياتها وأهوا

عليه -حبة، فبهذا ال يكون للعبد حكم على نفسه يقدم على حكم رسول اهللا مقدماً، وهكذا سائر لوازم الم
، في النصرة }النَِّبي َأولَى ِبالْمْؤِمِنين ِمن َأنْفُِسِهم{ن ذلك يحمل على العموم، أ، المقصود -الصالة والسالم

 ينفذ حكمه فيهم - عليه وسلمصلى اهللا-والمحبة والوالء والطاعة واالتباع والتقديم، كل هذه المعاني كما أنه 
، وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن مع -عليه الصالة والسالم-أعظم من نفاذ أحكامهم على أنفسهم، هذه منزلته 

                                                

، ومسلم، كتاب الفرائض، باب من ترك ماال فلورثته، برقم )٢١٧٦(رواه البخاري، كتاب الكفالة، باب الدين، برقم  - ١
)١٦١٩.( 

، ومسلم، كتاب اإليمان، )١٥( من اإليمان، برقم - صلى اهللا عليه وسلم-حب الرسول باب  كتاب اإليمان، رواه البخاري، -  ٢
 ).٤٤( أكثر من األهل والولد والوالد، برقم - صلى اهللا عليه وسلم-باب وجوب محبة رسول اهللا 

  ).٦٢٥٧(، برقم - يه وسلمصلى اهللا عل- رواه البخاري، كتاب األيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي  - ٣

 ).٢٢٦٩(رواه البخاري، كتاب االستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب الصالة على من ترك دينا، برقم  - ٤



   ه، ال أن يدير ظهره، أو أن يستخف بكالمه وسنته وحديثه ه ونهِيِر وأم-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

  .، وما له من رفيع الدرجات-صلى اهللا عليه وسلم- يبين منزلته ، وهذا كله-عليه الصالة والسالم-

 بهذه المنزلة كان ألزواجه من الحرمة -صلى اهللا عليه وسلم-، لما كان النبي }وَأزواجه ُأمهاتُهم{: قال
ا ون أم أمهات المؤمنين، وليس المقصود هنا أنها تك:والتعظيم واإلجالل واإلكرام ما جعلهن بهذه المثابة

بمعنى أنهم يرثونها وال يحل لهم أن يتزوجوا بنتها مثالً، وإنما المقصود في الحرمة والتعظيم واإلجالل، 
يحرم عليه أن يتزوجها، ويجب أن يوقرها وأن يعظمها فهي أم له، هذه منزلة أمهات المؤمنين، وإنما حصلت 

بأبي هو وأمي -، فإن تعظيمهن تعظيم له -سلمصلى اهللا عليه و- من رسول اهللا نلهن تلك المنزلة لمكانه
، أو يكون ذلك للرجال والنساء؟ قالت }وَأزواجه ُأمهاتُهم{، وهل هذا يختص بالرجال -عليه الصالة والسالم

،  أنها أم للجميع-واهللا تعالى أعلم- واألقرب ،"لست لك بأم إنما أنا أم رجالكم: ، فقالتهميا ُأ": امرأة لعائشة
للرجال والنساء، أمهات المؤمنين؛ ألن مثل هذا اللفظ يدخل فيه النساء بحكم التبع، فهو وإن كان الخطاب 
للذكور كما هو الغالب في القرآن أن اهللا يخاطبهم، لكن النساء يلحقن بهم على سبيل التبع، وهذا الذي اختاره 

  .رحمه اهللا-عبد اهللا القرطبي أبو 

  : أن األبوة نوعانمعلوم  أنه أب للمؤمنين؟ - عليه وسلمصلى اهللا-وهل يقال للنبي 

  .أبوة نسب، وهذه التي تكون سبباً للوجود في الحياة: األولى

 على األبوتين -رحمهم اهللا-وهي أبوة تربية وتعليم، وهذه التي تكون سبباً للفالح؛ ولهذا تكلم العلماء : والثانية

بباً لخروج اإلنسان إلى الدنيا أم األبوة التي تكون سبباً لفالحه وأيهما أشرف، هل هي األبوة التي كانت س
 أب للمؤمنين ويدل على ذلك ما جاء في -صلى اهللا عليه وسلم-، فالنبي ؟وفوزه، ونيله للمطالب العالية

 ، وهي قراءة غير متواترة، لكنه يحتج بالقراءة األحادية إذا صح سندها، وتفسر القراءة المتواترةبيمصحف ُأ
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم " :، وقرأ ابن عباس"وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم: "قال

، وعلى هذا المعنى حمل طوائف من -صلى اهللا عليه وسلم-، فهذه األبوة ثابتة للنبي "وأزواجه أمهاتهم
وا يهرعون ءما جادنعال لقومه  حينما ق-صلى اهللا عليه وسلم- في خبر لوط -تبارك وتعالى-المفسرين قوله 

المقصود بنات القبيلة، فالنبي :  فكثير من أهل العلم قال]٧٨:سورة هود[ }هُؤالء بنَاِتي هن َأطْهر لَكُم{: إليه قال
بها ، وعلى هذا تحمل بعض العبارات التي يلبس }هُؤالء بنَاِتي هن َأطْهر لَكُم{، بمنزلة األب نبمنزلة الوالد له

 في بعض العبارات أنه -صلى اهللا عليه وسلم-يل عيسى النصارى مما يذكر في أناجيلهم المحرفة، عن ِق
     ال نستسيغ ا، فلو صح ذلك فإنه يحمل على أبوة التربية، وإن كن-تبارك وتعالى- يقصد ربه "أبي": قال

-     نفسه أو سماه به رسوله  ال يوصف وال يسمى إال بما سمى به-عز وجل-في شرعنا؛ ألن اهللا هذا 

ثم اختلف  ما جاء فيها مما لم يرد في شرعنا،، وتلك كتب محرفة ال نستطيع أن نثبت -صلى اهللا عليه وسلم
من أهل  أم المؤمنين؟ ف: هل تثبت لها هذه المنزلة أو الصفة-العلماء في من طلقها النبي صلى اهللا عليه وسلم

 -صلى اهللا عليه وسلم-ال، ومن يقول يفرق بين من دخل بها النبي : ولنعم، ومنهم من يق: العلم من يقول

 دالة على هذا، وهل -مرضي اهللا تعالى عنه-وبين من لم يدخل بها، وهذا هو األقرب، وأخبار الصحابة 
، ؟ أخوات للمؤمنين، هو أب لهم وأزواجه أمهاتهم فهل بناته أخواتهم-صلى اهللا عليه وسلم-بنات النبي : يقال



 -رضي اهللا تعالى عنه-ن معاوية إ:  أخوال المؤمنين كما يقوله بعضهم:وهل يقال إلخوان أمهات المؤمنين

من أهل العلم من قال بهذا، وقد نص عليه الشافعي ف، ؟في بعض المنظومات في العقيدة كما خال المؤمنين،
    ، فاهللا -عز وجل-علم عند اهللا ما ورد به النص، وال مثل هذا ال يطرد وإنما يوقف عند و دليل عليه،وال

النَِّبي َأولَى ِبالْمْؤِمِنين ِمن َأنفُِسِهم وَأزواجه ُأمهاتُهم وُأولُو الَْأرحاِم بعضهم َأولَى {:  يقول-تبارك وتعالى-
 تَفْعلُوا ِإلَى َأوِلياِئكُم معروفًا كَان ذَِلك ِفي الِْكتَاِب ِببعٍض ِفي ِكتَاِب اللَِّه ِمن الْمْؤِمِنين والْمهاِجِرين ِإلَّا َأن

هذه اآلية تقرر حكماً جديداً ينسخ حكماً كان في أول اإلسالم، كان الناس يتوارثون بالوالء ف، }مسطُورا
 -ه وسلمصلى اهللا علي-والهجرة، كان الرجل إذا جاء من مكة أو مهاجراً من محل مهاجرته فإن النبي 

يؤاخي بينه وبين أحد من األنصار، ثم يحصل التوارث بينهم على هذا الوالء والمؤاخاة، فنسخ ذلك، فقال اهللا 
ِفي ِكتَاِب {في الميراث، ومعنى :  يعني}وُأولُو الَْأرحاِم بعضهم َأولَى ِببعٍض ِفي ِكتَاِب اللَِّه{: -تبارك وتعالى-
َأولَى { أن المراد به القرآن، ومن أهل العلم من حمله على اللوح المحفوظ، -واهللا تعالى أعلم- األقرب }اللَِّه

اِجِرينهالْمو ْؤِمِنينالْم ٍض ِفي ِكتَاِب اللَِّه ِمنعِإلَّا َأن {: الذين حصل بينهم المؤاخاة والحلف والوالء ثم قال} ِبب
رعاِئكُم مِليلُوا ِإلَى َأواتَفْعطُورسِفي الِْكتَاِب م ذَِلك هؤالء األولياء ممن حصلت المؤاخاة بينكم وبينهم }وفًا كَان ،

ن توصي له بما ال يزيد عن الثلث؛ ألنه لن يرث بهذه أ ف-وحسن العهد من اإليمان-فإذا أردت أن تحسن إليه 
ذوي قراباتكم من غير أهل اإليمان  لواإال أن توص: المؤاخاة وهذا النوع من الوالء، وبعض أهل العلم يقول

 وهو الذي اختاره كبير المفسرين ابن -واهللا تعالى أعلم-هذا قال به طائفة من السلف، واألقرب ووالهجرة، 
 أن المراد به تلك المؤاخاة التي حصلت في أول اإلسالم فكانوا يتوارثون بها، في أول -رحمه اهللا-جرير 

  .ث بين القرابات، ومن أراد أن يحسن إلى أحد من هؤالء أوصى لهالهجرة، ثم نسخ هذا فصار الميرا

  الكتاب هنا المراد به اللوح المحفوظ، ومعنى }كَان ذَِلك ِفي الِْكتَاِب مسطُورا{: -تبارك وتعالى-وقوله 

دة ويترك كل مكتوباً، لكن ذلك الحكم كان مؤقتاً للحاجة، الناس يأتون في حال من الفقر والش:  أي}مسطُورا{
شيء خلف ظهره، فيأتي إلى بلد ليس عليه إال إزار أو رداء ثم بعد ذلك يكون بحاجة إلى رعاية وإلى من 

ونه، فوجد هذا الحلف أو الوالء أو المؤاخاة بين أهل اإليمان من ئيحسن إليه، أو من يقوم على بعض ش
   .رضي اهللا تعالى عنهم وأرضاهم-المهاجرين واألنصار 

وِإذْ َأخَذْنَا ِمن النَِّبيين ِميثَاقَهم وِمنك وِمن نُّوٍح وِإبراِهيم وموسى وِعيسى ابِن {: -جل جالله-اهللا ثم قال 
آلية تبين هذه ا }...ِمن النَِّبيين ِميثَاقَهم وِمنك وِمن نُّوٍح{، واذكر إذ أخذنا }مريم وَأخَذْنَا ِمنْهم ميثَاقًا غَِليظًا

وِإذْ َأخَذَ اللّه ِميثَاقَ النَِّبيين لَما آتَيتُكُم من ِكتَاٍب {: -تبارك وتعالى- كما في قوله أخذ الميثاق على األنبياء
تُمرقَاَل َأَأقْر نَّهرلَتَنصِبِه و لَتُْؤِمنُن كُمعا مقٌ لِّمدصوٌل مسر اءكُمج ٍة ثُمِحكْمِري قَالُواْ وِإص لَى ذَِلكُمع َأخَذْتُمو 

الشَّاِهِدين نكُم معَأنَاْ مواْ ودنَا قَاَل فَاشْهرفدل القرآن على أنه أخذ عليهم الميثاق أن ]٨١:سورة آل عمران[ }َأقْر ،
 -عز وجل-  وأن ينصر بعضهم بعضاً، فهذا أظهر ما قيل في هذه اآلية، وكتاب اهللا،يصدق بعضهم بعضاً

يفسر بعضه بعضاً، إضافة إلى بعض المعاني التي قد ال تنافي هذا المعنى أن اهللا أخذ عليهم الميثاق ببالغ 
، الذين يبلغون رساالت اهللا ويخشونه وال يخشون أحداً إال -تبارك وتعالى-الرسالة وأال يخشوا أحداً إال اهللا 



، فهذا مما أخذ ]١٣:سورة الشورى[ }ن َأِقيموا الدين ولَا تَتَفَرقُوا ِفيِهَأ{اهللا، وهكذا بإقامة الدين وعدم التفرق فيه، 
  . تعالىرحمه اهللا-به الميثاق، وهذا الذي ذهب إليه الحافظ ابن كثير 

}مِميثَاقَه ينالنَِّبي ِإذْ َأخَذْنَا ِمنِمن نُّوٍح{: ثم قال }وو ِمنكلفظ ام، فإن  هذا من باب عطف الخاص على الع}و
 الخاص بعد العام ر فذكْ، ونوحاً ومن ذكر، لكن اهللا ذكر هؤالء-صلى اهللا عليه وسلم-النبي  النبيين يشمل

 الخمسة، -عليهم الصالة والسالم- هؤالء األنبياء رمؤذن بشرفه أو منزلته أو تكريمه أو نحو ذلك، فذكَ
}ِمنكِمن نُّوٍح {، -صلى اهللا عليه وسلم-رفهم  عليهم فهو أش-صلى اهللا عليه وسلم-فقدمه  }وو ِمنكو

، هذه اآلية يذكر كثير من أهل العلم أن }وِإبراِهيم وموسى وِعيسى ابِن مريم وَأخَذْنَا ِمنْهم ميثَاقًا غَِليظًا
لشورى، وهي قوله  بين هذه اآلية وآية اون، ويربط-عليهم الصالة والسالم-هؤالء هم أولو العزم من الرسل 

صلى اهللا عليه -وقدم نوحاً  }شَرع لَكُم من الديِن ما وصى ِبِه نُوحا والَِّذي َأوحينَا ِإلَيك{: -تبارك وتعالى-
 ن هؤالء هم أولو العزم الذينإ: ، فقالوا}وما وصينَا ِبِه ِإبراِهيم وموسى وِعيسى{ في سورة الشورى، -وسلم

أن أولي العزم ال : -واهللا تعالى أعلم-، واألقرب }فَاصِبر كَما صبر ُأولُوا الْعزِم ِمن الرسِل{: ذكرهم اهللا بقوله
: -تبارك وتعالى-ا ما يدل على الحصر، وقوله ماألحزاب واآلية األخرى ليس فيهوآية يحصرون بخمسة، 

 يأمره بأن يصبر كما صبر أصحاب العزائم ]٣٥:سورة األحقاف[ } ِمن الرسِلفَاصِبر كَما صبر ُأولُو الْعزِم{
، -جل جالله- حيث صبروا صبراً عظيماً في ذات اهللا -عليهم الصالة والسالم-العظيمة من الرسل الكبار 

وهذا  ،هم وأشرفهم وأعظمهمالشك أن هؤالء الخمسة من أجلّوهؤالء بخمسة، وال يوجد دليل على حصر 
تبارك -كل الرسل من أولي العزم، واهللا : ، ولهذا فإن بعض أهل العلم يقوللوصف ليس نفياً له عن غيرهما

الرسل وهم أصحاب  أن يصبر صبراً كصبر أولي العزم من -صلى اهللا عليه وسلم- أمر نبيه -وتعالى
اق هو حينما كانوا على إن الميث: لعل هذا أقرب ما تفسر به هذه اآلية، وبعضهم يقولالعزائم العظيمة، و

عليه الصالة والسالم- من صلب أبيهم آدم -عز وجل- استخرجهم اهللا صورة الذر.  

ليسأل ، }ِليسَأَل الصاِدِقين عن ِصدِقِهم وَأعد ِللْكَاِفِرين عذَابا َأِليما{:  بعد ذلك-تبارك وتعالى-ثم قال اهللا 
عن الوفاء بالميثاق الذي أخذه عليهم، وهم، عما أجابهم به أقوامون البالغ،  ع-عليهم الصالة والسالم-األنبياء 

}مِميثَاقَه ينالنَِّبي ِإذْ َأخَذْنَا ِمن{: ، قال}وِقِهمن ِصدع اِدِقينَأَل الصسن أتباع ، ليسأل المبلغين عن اهللا ِم}ِلي
الَِّذين يبلِّغُون ِرسالَاِت اللَِّه {قاموا بما يجب عليهم  هل -عليهم الصالة والسالم-الرسل، المبلغين عن الرسل 

ا ِإلَّا اللَّهدَأح نخْشَولَا يو نَهخْشَويو{سألون عن صدقهم، ، فاآلية تحتمل هذا كله، فالمقصود بها أن الصادقين ي
، !؟ عليه، فما الظن بالكاذبينإذا سئل الصادقون عن صدقهم وحوسبوا: -رحمه اهللا-والشأن كما قال ابن القيم 

كل هؤالء ممن ينطبق عليهم هذا و يحمل اآلية على هذه المعاني جميعاً، -رحمه اهللا-فالحافظ ابن القيم 
عليهم الصالة - يسألون عن صدقهم، يحاسبون على هذا الصدق، فاألنبياء -وصف الصدق-الوصف 

  . والمبلغين عن الرسل إلى غير ذلك، واهللا تعالى أعلم-عز وجل- إلى اهللا  وأتباع الرسل من الدعاِة-والسالم

} كَانا وهوتَر ا لَمنُودجا وِريح ِهملَيلْنَا عسفََأر نُودج تْكُماءِإذْ ج كُملَيةَ اللَِّه عموا ِنعنُوا اذْكُرآم ا الَِّذينها َأيي
اءوكُم ِمن فَوِقكُم وِمن َأسفََل ِمنْكُم وِإذْ زاغَِت الَْأبصار وبلَغَِت الْقُلُوب الْحنَاِجر  ِإذْ ج*اللَّه ِبما تَعملُون بِصيرا 
ِذين ِفي  وِإذْ يقُوُل الْمنَاِفقُون والَّ* هنَاِلك ابتُِلي الْمْؤِمنُون وزلِْزلُوا ِزلْزالًا شَِديدا *وتَظُنُّون ِباللَِّه الظُّنُونَا 



 وِإذْ قَالَتْ طَاِئفَةٌ ِمنْهم يا َأهَل يثِْرب لَا مقَام لَكُم فَارِجعوا *قُلُوِبِهم مرض ما وعدنَا اللَّه ورسولُه ِإلَّا غُرورا 
ا ِهيمةٌ ورووتَنَا عيب ِإن قُولُوني النَِّبي مفَِريقٌ ِمنْه تَْأِذنسيا وارِإلَّا ِفر ونِريدي ٍة ِإنروِبع * ِهملَيِخلَتْ عد لَوو 

 ولَقَد كَانُوا عاهدوا اللَّه ِمن قَبُل لَا يولُّون *ِمن َأقْطَاِرها ثُم سِئلُوا الِْفتْنَةَ لَآتَوها وما تَلَبثُوا ِبها ِإلَّا يِسيرا 
ع كَانو اربُئولًاالَْأدساللَِّه م د١٥- ٩:سورة األحزاب[ }ه[.  

  : والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد،الحمد هللا

، وذلك أن نفراً من -األحزاب– خبر هذه الوقعة وهي وقعة الخندق -تبارك وتعالى-ففي هذه اآلية يذكر اهللا 
 إلى خيبر، وكان جالؤهم -عليه وسلمصلى اهللا -اليهود وهم من أشراف بني النضير الذين أجالهم النبي 

وخروجهم قبل قريظة، ومعلوم أن اليهود الذين كانوا في المدينة كانوا يهود النضير وقريظة وقينقاع، فقينقاع 
 جاءت إلى سوقهم، فجلست إلى أحد هؤالء الباعة  من المسلمين وذلك أن امرأة،جلوا في الواقعة المعروفةُأ

والمؤمنة تغطي وجهها؛ ألن اهللا أمرها بذلك، فاحتال عليها وتحين غفلتها، فطلب منها أن تكشف وجهها، 
يا للمسلمين، فال : فربط طرف ثوبها من أسفله في أعاله دون أن تشعر فلما قامت انكشفت عورتها، فصاحت

يدرى أيهما أسرع هو صوتها الذي قالته أو تدحررأس اليهودي، مباشرة سبق السيف إلى رأسه فتدحرجج  

   حينما قدم إلى المدينة، وإذا برسول اهللا - وسلمصلى اهللا عليه-رأسه، فهذا نقض للعهد الذي عاهدهم النبي 

 من الذي يتحرك : وشفع فيهم، يتهيأ لحربهم، فكان آخر ذلك أنهم سلموا أمرهم إليه-صلى اهللا عليه وسلم-
   ، هم أهل النفاق، فتحركت نخوة ؟حامي لليهودفي هذه األجواء عادة ويغار على اليهود، ويدافع عن اليهود، وي

بطردهم من المدينة، بسبب امرأة -صلى اهللا عليه وسلم- بن سلول فشفع لهم، فاكتفى النبي عبد اهللا بن أبي 
واحدة عقد أسفله بأعاله، فكانت سبباً إلخراجهم من المدينة، والثكالى كما ترون اآلن والحرائر قد ثوبها، ع

أنتم : تأتي رسائل في الجوالوفعن أيديهن إلى السماء ويبكين بملء أفواههن، والحال ما ترون، والعجائز ير
ليس بأيدينا شيء إال أن نبين للناس األحكام و ونحن ال نستطيع أن نفعل شيئاً، !!؟نساء، أنتم جبناء، ماذا فعلتم

صلى اهللا -نقضوا العهد مع رسول اهللا الواقع، وما يتصل بكل مكلف، وأما الطائفة الثانية فهم النضير وقد و
 على رسول اي أرادوا إلقاءهت وقد ذكر لذلك أسباب في كتب السيرة، من أشهرها خبر الرحى ال-عليه وسلم

 حصل في بئر الغدر الذيكبعد وقعة أحد، المسلمين وقد تتابعت المصائب على ، -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 

إضافة إلى الهزيمة التي -صلى اهللا عليه وسلم-ن خيار أصحاب النبي ن قتل ممعونة، ووقعة الرجيع، وم 
كانت في أحد وما وقع فيها من القتل والجراح، ثم بعد ذلك ذهب هؤالء اليهود الذين لم يرضهم رجوع قريش 
بعد وقعة أحد قبل أن يستأصلوا المسلمين، فذهب هؤالء من أشراف بني النضير، وبنو النضير يرون أنهم 

 ولم يقع لهم جالء -عليه الصالة والسالم-إن نسبهم يتصل بهارون :  من بني قريظة، وهم فئة يقالأشرف
 فأخرج طائفة من أشرافهم إلى خيبر وهم حيي بن أخطب ومن معه، ،-بني النضير أي-في التاريخ قبل هذا 

لعرب، في أول الشام، كثير منهم ذهبوا إلى الحيرة وأطراف الشام في أذرعات قريباً من أطراف جزيرة او
جاء هؤالء من الموتورين الحانقين فذهبوا يؤلبون قريشاً ويخبرونهم أنهم سيؤلبون غيرهم من قبائل العرب و

، وال فرق بين يهودي وغيره من أعداء اإلسالم، فأعداء اإلسالم -صلى اهللا عليه وسلم-على رسول اهللا 
 عز-قال اهللا قد و في سبيل حرب هذا الدين، -وأديانهموإن اختلفت أعراقهم وأجناسهم ولغاتهم -يجتمعون 



 }هم منكُم ولَا ِمنْهمَألَم تَر ِإلَى الَِّذين تَولَّوا قَوما غَِضب اللَّه علَيِهم ما {، : في من تولى غير المؤمنين-وجل

النفاق في الظاهر من المسلمين، فيكون  فأهل ،هؤالء تولوا قوماً ليسوا من المسلمين: ، يعني]١٤:سورة المجادلة[
 هم يهود، جاء طائفة من هؤالء منهم سلَّام بن أبي ،، وليسوا من المنافقين}ولَا ِمنْهم{لهذا التولي مبرر، 

     الحقيق النضري وحيي بن أخطب وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وسلَّام بن مشكم وهوذة بن قيس، 

صلى اهللا عليه -ئفة من بني النضير وبني وائلة، قدموا مكة ودعوا إلى حرب النبي وأبو عمار الوائلي في طا
َألَم تَر ِإلَى الَِّذين ُأوتُواْ {: -تبارك وتعالى- أن قوله -وإن كان في هذه الروايات ضعف-، ويروى -وسلم

قُولُونيالطَّاغُوِت وِت وِبالِْجب ْؤِمنُونالِْكتَاِب ي نا مِبيالً نَِصيبنُواْ سآم الَِّذين ى ِمندُؤالء َأهواْ هكَفَر ِللَِّذين  *

َأم لَهم نَِصيب من الْملِْك فَِإذًا الَّ يْؤتُون النَّاس * ُأولَِئك الَِّذين لَعنَهم اللّه ومن يلْعِن اللّه فَلَن تَِجد لَه نَِصيرا 
ن النَّاس علَى ما آتَاهم اللّه ِمن فَضِلِه فَقَد آتَينَآ آَل ِإبراِهيم الِْكتَاب والِْحكْمةَ وآتَينَاهم ملْكًا َأم يحسدو* نَِقيرا 
ب ، كان بسب]٥٥-٥١:سورة النساء[ }فَِمنْهم من آمن ِبِه وِمنْهم من صد عنْه وكَفَى ِبجهنَّم سِعيرا * عِظيما

 وأنهم سألوه -صلى اهللا عليه وسلم-ذهاب كعب بن األشرف أو حيي بن أخطب يحرض على قتال النبي 
 ثم انطلقوا إلى تم أهدى من محمد وسجدوا ألصنامهم،أن: أهل كتاب، نحن أهدى أم محمد؟ قال أنتم: قالوا

، فخرج  األحزاب منجاءت قريش ومن معهاوغطفان مع قائدهم عيينة بن حصن بن بدر،  تء فجا،غطفان
حيي بن أخطب متسلالً إلى قريظة وطرق على كعب بن أسد وهو سيد قريظة الذي كانت تتراءى عذارى 

هو وجه كالح ف اليهود، وإال ءؤال في نظر هوهذاالحي بالنظر في وجهه من جماله، كأن وجهه مرآة صينية، 
 أصحابها، فالشاهد أن حيي بن أخطب  فإن العقائد تظهر على الوجوه كما تظهر السيئات على وجوه؛أسود

 أن أطعم معك، يعني إنما خشيتَ:  فأبى أن يفتح له، فاستفزه بكلمة قال له-باب الحصن-طرق عليه الباب 
جئتك بعز الدهر، جاءت قريش ومن معها من :  الباب من أجل أال آكل معك، ففتح له الباب، فقالأغلقت علي

جئتني واهللا بذل : ، فقال-صلى اهللا عليه وسلم-ض العهد مع رسول اهللا األحابيش وغطفان، يريد منه أن ينق
جئتني بجهام يبرق ويرعد، وليس فيه شيء، ليس فيه : وم، وقال لهئإنك رجل مش: م عليه وقاللَّالدهر، وتك

مطر، بجهام، والجهام هو السحاب الذي ال مطر فيه، فما زال به حتى نقض العهد، واستجاب له، وكانت 
قرب من ثمانمائة مقاتل، ولكن هذا ليس محل اتفاق، فسيأتي في ت :ة في بعض اإلحصاءات التي ذكرتقريظ

 أنهم لربما يبلغون األربعمائة مقاتل، يعني من يقدر -صلى اهللا عليه وسلم-الكالم عليهم حينما قتلهم النبي 
صلى اهللا عليه وسلم-حكم النبي  رئيس المنافقين ينتقد على حمل السالح، وفي هذا يقول عبد اهللا بن أبي- 

والذي نفسي بيده لقد حكمت فيهم بحكم اهللا ((: -صلى اهللا عليه وسلم-وحكم سعد بن معاذ الذي قال فيه النبي 
صلى اهللا - ينتقد النبي! يقتل أربعمائة دارع في غداة واحدة: ، سبع سماوات، فيقول)٥())من فوق سبعة أرقعة

ليستطلع الخبر، لما بلغه أن  - والناس على الخندق-صلى اهللا عليه وسلم-نبي ، ولما أرسل ال-عليه وسلم
ن في األرض، فخرجوا، وضعوا قريظة قد نقضت، كانوا في شدة، في شتاء وجوع وخوف شديد، يحاربهم م

                                                

، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، )٢٨٧٨(رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب إذا نزل العدو على حكم رجل، برقم  - ٥
لقد : ((، ولفظهما)١٧٦٨( للحكم، برقم  أهٍل عدٍل حاكٍم العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكِمباب جواز قتال من نقض

  ).٢/٧٥(، وهذا اللفظ رواه ابن سعد في الطبقات ))حكمت فيهم بحكم الملك



 على -صلى اهللا عليه وسلم- وخرجوا إليهم، وولى النبي -أي الحصون-النساء في بعض آطام المدينة 

      ات بن جبير ، وأرسل إلى قريظة خو- وأرضاهرضي اهللا تعالى عنه- عبد اهللا بن أم مكتوم المدينة

سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، فوجدوهم قد أدخلوا مواشيهم ويصلحون الطرق : وعبد اهللا بن رواحة والسعدين
وشتموه، فجعل سعد بن  -صلى اهللا عليه وسلم-ويهيئون حصونهم، ووجدوهم بشر حال وقد نالوا من النبي 

 طلب منهم إن -صلى اهللا عليه وسلم- يشتمهم ويرد عليهم بالمثل، فالشاهد أن النبي -رضي اهللا عنه-عبادة 

: كان ذلك الخبر غير صحيح أن يعلنوا ذلك في الناس، وإن كان صحيحاً أن يلحنوا له لحناً يعرفه، فقالوا

 في -صلى اهللا عليه وسلم-، ودعا عليهم النبي بالقراءء هم القبائل الذين غدروا عضل والقارة، وهؤال
 في السنة الخامسة في شهر شوال، -على األشهر واألرجح الذي عليه عامة أهل العلم-القنوت، فكان ذلك 

، وبعضهم يقول كموسى بن -رحمهما اهللا تعالى- والحافظ ابن القيم ،وهذا هو الذي اختاره الحافظ ابن كثير
ن ذلك كان في السنة الرابعة، معلوم أن غزوة أحد إ: زم وهو المروي عن اإلمام مالكعقبة ورجحه ابن ح

رجعوا ثانية ليستأصلوا المسلمين إن هؤالء اليهود أرادوا منهم أن ي: كانت في السنة الثالثة في شوال، فيقولون
استمر الحصار وحجج، وا في السنة الرابعة، والذين يقولون في السنة الخامسة يحتجون أيضاً ببعض الءجاف

أشار على النبي الذي  هو -رضي اهللا عنه- من شهر، وسلمان اًقريب: بعضهم يقولوأكثر من عشرين ليلة، 
 بحفر الخندق، ولسنا بصدد ذكر التفاصيل في الوقعة، لكن حفر الخندق من ابتداء -صلى اهللا عليه وسلم-

تلف في المدة التي حفر فيها هذا الخندق، لكنها في اخوالحرة الغربية إلى أطراف الحرة الشرقية تقريباً، 
كان رسول اهللا و في وقت شدة وجوع، بالمعاولالمقاييس المعتادة المعهودة تعتبر مدة وجيزة جداً؛ ألن الحفر 

 حينما خرج عليهم وهم -عليه الصالة والسالم- يحفر مع أصحابه، وتعرفون خبره -صلى اهللا عليه وسلم-

  : اردة، فقاليحفرون في غداة ب

  )). لألنصار والمهاجرةفاغفر اللهم ***  إال عيش اآلخرةاللهم ال عيشَ((

  :وكانوا يقولون

  على الجهاد ما بقينا أبداً *** نحن الذين بايعوا محمداً

من الحبشة، أنهم األحابيش بوا، جاءت قريش وما معها من األحابيش، وليس المقصود ءالذين جا: الشاهد
: عرب من بني المصطلق ونحوهم نسبوا إلى جبل قريب من مكة، فهم قبائل عربية يقال لهمم ه، ال، ةأفارق

      األحابيش، جاء بنو سليم وديارهم معروفة إلى اليوم، بين مكة والمدينة مما يلي مكة، وجاء بنو أسد 

يا َأيها الَِّذين {ات  وأشجع وبنو مرة وجاءت غطفان وقائدهم عيينة بنحو ألف مقاتل، وهذه اآليةوبنو فزار
التعليق على جرى ، }آمنُوا اذْكُروا ِنعمةَ اللَِّه علَيكُم ِإذْ جاءتْكُم جنُود فََأرسلْنَا علَيِهم ِريحا وجنُودا لَّم تَروها

-معنى أن النبي الرتباطه بالوقعة من جهة المعنى، فآيات القرآن الترتيب فيها توقيفي، بهذه السورة أول 

 هو الذي أرشدهم إلى هذا الترتيب، فالمناسبات في هذا الترتيب معتبرة، خالفاً - وسلمصلى اهللا عليه
- في أولها رسوله -عز وجل-للمناسبات بين السور على القول بأن ترتيب السور غير توقيفي، فلما أمر اهللا 

 إليه، -عز وجل-فقين وأمره باتباع ما أوحاه اهللا  بالتقوى ومخالفة الكافرين والمنا-صلى اهللا عليه وسلم
وا ِنعمةَ اللَِّه يا َأيها الَِّذين آمنُوا اذْكُر{ :، وقولهوأمره بالتوكل عليه، كل ذلك ذكره قبل ذكر هذه الواقعة



كُملَينُ{فيه إشارة إلى أن ذلك التأييد الذي حصل،  }عجا وِريح ِهملَيلْنَا عسافََأرهوتَر ا لَّمهذا التأييد حيث }ود ،
 وهكذا أيضاً بقي الحنق والغيظ في نفوس المنافقين فلم ، فرجعوا بغيظهم،رد عنهم األحزاب بما ردهم به

عز -إقامة الدين، والبالغ المبين، والقيام بما أمر اهللا كإنما ذلك أثر من آثار الميثاق، و ،يحصل لهم التشفي
الكافرين والمنافقين، كل ذلك نتيجته هذا النصر المؤزر، فلما كان المسلمون ال  به، وترك طاعة -وجل

يملكون العدة التي يستطيعون بها مقارعة هؤالء، المسلمون يبلغون نحو ثالثة آالف، والكفار جاءوا بنحو 
عز -هللا عشرة آالف، فال يملكون مواجهة هذه الجيوش الجرارة بهذه المساحة الصغيرة من األرض، فأنزل ا

مأل تحمل األتربة وت ت بقوة عاصفة وصارتفتحرك  من السماء، فزلزلهم وأرسل هذه الرياحاً جنود-وجل
عز -عيونهم وأفواههم ووجوههم وقدورهم فتشردت أنعامهم، وجالت خيلهم، وانقلعت خيامهم، وألقى اهللا 

وا ِنعمةَ اللَِّه يا َأيها الَِّذين آمنُوا اذْكُر{ في قلوبهم الرعب، فالشاهد أن اهللا بدأ بالتذكير بهذه النعمة، -وجل
كُملَيفإن ذكر النعم مؤذن ببقائها وثباتها ودوامها، وهذا الذكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، }ع ،

 -لعز وج-استحضار النعمة بالقلب، والقيام بألوان العبوديات القلبية من التوكل والصبر والتقوى ومحبة اهللا 

والخوف منه وحده ال شريك له، أضف إلى ذلك العبادات التي تكون باللسان باللهج بذكره، ال بذكر غيره، 
 دون أحد سواه، فهذا التذكير أيضاً يزيدهم يقيناً ويبصرهم بقوة ربهم -عز وجل-وقيام الجوارح بالعبودية هللا 

ه الخطاب إليهم، يا أيها الذين آمنوا؛ ، ووج، وأن حاجتهم إليه وفقرهم إليه فوق كل فقر وحاجة-جل جالله-
ألنه يعنيهم، وهم المتهيئون للقبول، والواقعة كانت تتصل بهم، وفي هذا تخليد لهذه الوقعة، وتخليد لكرامتهم، 

 وفيه تحقير لعدوهم بشقيه المنافق والمشرك الكافر، وما يعقب ،-جاللهجل -وما حصل لهم من ألطاف اهللا 
هود، فاهللا يأمرهم بذكر هذه النعم؛ ليتجدد لهم االعتزاز بالدين، والثقة به، وبالصراط المستقيم ذلك من ذكر الي

در، فكل شيء إنما هو بيده الذي يسيرون عليه، والثقة باهللا ربهم ومليكهم وخالقهم فهو الذي يملك القوى والقُ
: ا قال، لم}ولَو شَاء ربك ما فَعلُوه{،  له مقاليد السماوات واألرض، فهو القاهر فوق عباده-سبحانه وتعالى-

سورة [ }وكَذَِلك جعلْنَا ِلكُلِّ ِنِبي عدوا شَياِطين اِإلنِس والِْجن يوِحي بعضهم ِإلَى بعٍض زخْرفَ الْقَوِل غُرورا{

وِلتَصغَى ِإلَيِه َأفِْئدةُ الَِّذين الَ يْؤِمنُون *  وما يفْتَرون ولَو شَاء ربك ما فَعلُوه فَذَرهم{: ، قال]١١٢:األنعام
قْتَِرفُونم ما هقْتَِرفُواْ مِليو هوضرِليِة و{، ]١١٣- ١١٢:سورة األنعام[ }ِباآلِخر ال ِإلَه كبِمن ر كِإلَي ا ُأوِحيم اتَِّبع

 ولَو شَاء اللّه ما َأشْركُواْ وما جعلْنَاك علَيِهم حِفيظًا وما َأنتَ علَيِهم *مشِْرِكين ِإالَّ هو وَأعِرض عِن الْ
لو شاء آلمن من في األرض كلهم و، -عز وجل-، كل هذه التعليمات من اهللا ]١٠٧- ١٠٦:سورة األنعام[ }ِبوِكيٍل

وما كَان  * رِض كُلُّهم جِميعا َأفََأنتَ تُكِْره النَّاس حتَّى يكُونُواْ مْؤِمِنينولَو شَاء ربك آلمن من ِفي اَأل{جميعاً، 
ِقلُونعالَ ي لَى الَِّذينع سجُل الرعجيِإالَّ ِبِإذِْن اللِّه و تبارك -، وهكذا اهللا ]١٠٠-٩٩: يونسسورة[ }ِلنَفٍْس َأن تُْؤِمن

 في أوائلها حيث يذكر بهذه النعمة يبتدئها بالنهي عن طاعة الكافرين والمنافقين؛  في هذه السورة-وتعالى
 إال الذل والمهانة واالستخفاف، فهو يحذرهم منهم ومن كيدهم وأراجيفهم، وقضية التبني مألنهم ال يورثونه

- عليه وسلمصلى اهللا- بنت جحش بنت عمته ى زينب من زوجة المتبنَّ-صلى اهللا عليه وسلم-وتزوج النبي 

موا بهالة إعالمية يرجفون ويقأن ، كل هذا مجال إلرجاف المنافقين، هم يبحثون عن أدنى فرصة من أجل 
 في -عز وجل-، ولهذا قال اهللا -صلى اهللا عليه وسلم-بها بأهل اإليمان، ولو كان أكبر رأس كرسول اهللا 



، ما تجدونه في بعض كتب التفسير ال أساس ؟، ما الذي أخفاه}وتُخِْفي ِفي نَفِْسك ما اللَّه مبِديِه{: هذه السورة
 هو ما وقع في نفسه من التخوف من ألسنة -صلى اهللا عليه وسلم-له من الصحة، الذي أخفاه النبي 

المنافقين، فكان يقول لزيد لما تعثرت العشرة وتعذرت بينه وبين زوجه زينب بنت جحش، لما تعذرت العشرة 
، مع أن اهللا ]٣٧:سورة األحزاب[ }َأمِسك علَيك زوجك واتَِّق اللَّه{:  يقول-اهللا عليه وسلمصلى -كان النبي 

اتق اهللا وأمسك عليك : ، ومع ذلك كان يقول-صلى اهللا عليه وسلم- وسيتزوجها النبي ،أخبره أنه سيطلقها
شَى النَّاس واللَّه َأحقُّ َأن تَخْشَاه فَلَما قَضى زيد منْها وتُخِْفي ِفي نَفِْسك ما اللَّه مبِديِه وتَخْ{: زوجك، يقول

أن : ، فالشاهد}وطَرا زوجنَاكَها ِلكَي لَا يكُون علَى الْمْؤِمِنين حرج ِفي َأزواِج َأدِعياِئِهم ِإذَا قَضوا ِمنْهن وطَرا
 أن ال يصغي لهؤالء وال يكترث بهم، ولهذا يقول -لى اهللا عليه وسلمص- أمر رسوله -تبارك وتعالى-اهللا 

معنى ذلك ال :  بعضهم يقول:سر بالوجهين، دع أذاهمفُ ]٤٨:سورة األحزاب[ }ودع َأذَاهم{: في ثنايا هذه السورة
: }ع َأذَاهمود{: توصل األذى لهم أعرض عنهم، وهذا ال يخلو من إشكال في السور المدنية، والمعنى الثاني

، فال يؤثر في قلبك ونفسك، وال تضعف من أجله، فاهللا هفت إلى ما يوصلونه إليك من األذى أعرض عنتال تل
يا َأيها الَِّذين آمنُوا اذْكُروا ِنعمةَ اللَِّه علَيكُم ِإذْ جاءتْكُم جنُود فََأرسلْنَا علَيِهم ِريحا {:  يقول-عز وجل-
جاوهوتَر ا لَّموالمالئكة لم تقاتل في وقعة ،باعتبار أن الريح هي التي أطارت بهم ، وقدم الريح هنا}نُود 

- وهي الريح التي تهب من جهة الشرق، والنبي ،با، وهذه الريح هي الص}فََأرسلْنَا علَيِهم ِريحا{األحزاب، 

، والدبور هي الريح التي تأتي من )٦()) عاد بالدبورهلكتْبا وأنصرت بالص((:  يقول-صلى اهللا عليه وسلم
هلكت بها عاد، وهذه هي الصبا ، هذه هي الدبور التي ُأ]٦:سورة الحاقة[ }ِبِريٍح صرصٍر عاِتيٍة{جهة الغرب، 

يمة، ريح عظأي  والتنكير هنا يمكن أن يفيد التعظيم، }ِبِريٍح{، -صلى اهللا عليه وسلم-صر بها النبي التي نُ
، ]٣١:سورة المدثر[ }وما يعلَم جنُود ربك ِإلَّا هو{قلعت الخيام وأفسدت معسكر المشركين وفرقت جمعهم، 

، فزلزلوا بهم وألقوا -عليهم الصالة والسالم-، وهم المالئكة }فََأرسلْنَا علَيِهم ِريحا وجنُودا لَّم تَروها{بريح، 
 تحزبوا ن عن هؤالء الجموع الذي-عز وجل-وحصل ما حصل مما تعرفون، ثم يقول اهللا الرعب في قلوبهم، 

وكُم من فَوِقكُم وِمن َأسفََل ِمنكُم وِإذْ ءِإذْ جا{: هل اإليمان معهأ وعلى -صلى اهللا عليه وسلم-على رسول اهللا 
هنَاِلك ابتُِلي الْمْؤِمنُون وزلِْزلُوا ِزلْزالًا  * نُّون ِباللَِّه الظُّنُونَازاغَتْ الَْأبصار وبلَغَِت الْقُلُوب الْحنَاِجر وتَظُ

 .]١١-١٠:سورة األحزاب[ }شَِديدا

 

                                                

لم، كتاب ، ومس)٩٨٨(، برقم )نصرت بالصبا: (-صلى اهللا عليه وسلم-رواه البخاري، كتاب االستسقاء، باب قول النبي  - ٦
  ).٩٠٠(صالة االستسقاء، باب في ريح الصبا والدبور، برقم 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  ) ٢(تأمالت في سورة األحزاب 

  } وكُم من فَوِقكُم وِمن َأسفََل ِمنكُمءِإذْ جا{: من قوله تعالى

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

 

سفََل وكُم من فَوِقكُم وِمن َأءِإذْ جا{:  كما في قوله سبحانه، المؤمنونيصور الحال التي كان عليهاالقرآن 
ومن نزلوا في مجمع األسيال هناك، وجاءت غطفان  قريش ،ن نزلواوالمشرك، ف]١٠:سورة األحزاب[ }ِمنكُم

من فوقكم يعني  }وكُم من فَوِقكُم وِمن َأسفََل ِمنكُمءِإذْ جا{:  يقول-عز وجل-حد، فاهللا معهم ونزلوا قريباً من ُأ
من فَوِقكُم وِمن { ،الشرقية كما قاله بعض السلفي من الجهة غطفان وهوازن ومن معهم من أعلى الواد

فََل ِمنكُم{جاءوا من الجنوب وهؤالء جاءوا من الشمال، وإنما أن هؤالء : ليس معناهو }َأس ِمنو ِقكُمن فَوم
فََل ِمنكُمعضهم ليس بينه وبين المدينة الوادي، وببينه وبين غرب الوادي وشرق الوادي، فبعضهم : يعني  }َأس

 نزلوا إلى جانب أحد، والذين جاءوا من أسفل هم قريش ىقمفغطفان ومن معهم نزلوا بذنب نَشيء، المدينة 
 بعشرة آالف، وهذا -زغابة بالزايهكذا ضبطه بعضهم، والمشهور -بمجمع األسيال بين الجرف والغابة 

قريش نزلت من أسفل أن :  قول مجاهد، أعني وهو-رحمه اهللا-كبير المفسرين ابن جرير الذي ذهب إليه 
  .المسلمين

 }ربنَا الَ تُِزغْ قُلُوبنَا{: الزيغ هو الميل، زاغ فالن ومعنى }وِإذْ زاغَتْ الَْأبصار وبلَغَِت الْقُلُوب الْحنَاِجر{: قال

ما أنه ال يرى : تواء، بمعنىعن االسهو الميل، فإذا زاغ البصر بمعنى أنه انحرف الزيغ  ]٨:سورة آل عمران[
ل من شدة ئ هو لشدة الدهشة ما يراه، البصر مائاًليرى شيالبصر وجه حينما تُ: يعنييتوجه إليه البصر، 

زاغَتْ { يطيش البصر، ،أن ينظر إليه من شدة الخوفالخوف، ال يستطيع أن يصوب بصره إلى ما يريد 
ارص{بها من شدة الهلع والدهشة، أن يتحكم  مالت، فال يستطيع صاحبها :يعني }الَْأبنَاِجرالْح لَغَِت الْقُلُوببو{ 

  .منتهى الحلقوموهي حنجرة بالفتح، والحناجر جمع 

كما تجدون في قصة بدر، ماذا ، هلمن اشتد خوفذلك إن العرب يقولون : هذا حقيقة، قالوا: بعض العلماء يقول
 تحمل ،نها من شدة الخوف تنتفخ، فيرتفع القلبإ: الرئة، فيقولون يعني "انتفخ سحر فالن: "ل أبو جهل؟ قالقا

هذا : انتفخت، وأكثرهم يقولونحينما رفعته ن الرئة إوإن االرتفاع حقيقي : علمأهل البعض وقال القلب معها، 
 ليخرج، بلغت الحناجر تعبر به العرب كناية عن شدة الخوف، فمن شدة الخوف يكاد القلب ينخلع من محله

اإلنسان خاف ازداد النبض عنده، فإذا وصل الخوف ها تريد الخروج من أماكنها من شدة الخوف، وإذا كأن
  .خلعنفإن القلب يكاد أن يغايته 

للَّه هذَا ما وعدنَا ا{: قالواأهل اإليمان ف، تفرقت ظنونهم باهللا ،}وبلَغَِت الْقُلُوب الْحنَاِجر وتَظُنُّون ِباللَِّه الظُّنُونَا{
ولُهسرو قَ اللَّهدصو ولُهسرسيأتي إيضاح المراد بذلكووهذا منتهى الثبات،  ،]٢٢:سورة األحزاب[ }و.  
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 -عز وجل- فتفرقت ظنونهم باهللا ]١٢:سورة األحزاب[ }ما وعدنَا اللَّه ورسولُه ِإلَّا غُرورا{: والمنافقون قالوا

 }يا َأهَل يثِْرب لَا مقَام لَكُم فَارِجعوا{ :اق المنافقين، وتكلموا بما ال يليق، وقالواونجم نفوساءت هذه الظنون، 

  .وبدءوا يتسللون من الموقع ]١٣:سورة األحزاب[

  . والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا

  :أما بعد

تبارك -وهنا يقول اهللا  األحزاب، ةع فيها وق-عز وجل-فال زال الحديث متصالً بهذه اآليات التي يذكر اهللا 
    لما ذكر اهللا }وِإذْ يقُوُل الْمنَاِفقُون والَِّذين ِفي قُلُوِبِهم مرض ما وعدنَا اللَّه ورسولُه ِإلَّا غُرورا{: -وتعالى

لزلزلة الشديدة، كما  الحال الواقعة في تلك الغزوة من شدة الخوف، وما وقع ألهل اإليمان من ا-جل جالله-
هذه الزلزلة وما حصل معها من بو }هنَاِلك ابتُِلي الْمْؤِمنُون وزلِْزلُوا ِزلْزالًا شَِديدا{: -عز وجل-قال اهللا 

وتذهب تلك المجامالت الخوف الذي بلغت معه القلوب الحناجر لشدته يتمحص الصف، ويتميز الناس، 
غيره مما ال يبطنه في قلبه، ففي الشدائد يحصل التمايز بين الناس؛ ولهذا والتصنع وما قد يظهره اإلنسان ل

شة وهي سورة براءة سورة التوبة التي محصت الناس وميزت ِقشْقَ في السورة الم-تبارك وتعالى-يقول اهللا 
 الَِّذين جاهدواْ ِمنكُم ولَم يتَِّخذُواْ َأم حِسبتُم َأن تُتْركُواْ ولَما يعلَِم اللّه{: بين أصنافهم وفضحت المنافقين يقول

فالبد من هذا االبتالء ومن هذا التمحيص،  ]١٦:سورة التوبة[ }ِمن دوِن اللِّه والَ رسوِلِه والَ الْمْؤِمِنين وِليجةً
 في كل شدة  البد أن يقع وأن يتحقق، وال يختص ذلك بوقعة األحزاب بل-جل جالله-فهو وعد ثابت من اهللا 

عرف حقائق األشياء وتنكشف المخبآت فتظهر لكل ذي عينين، ويراها الناس واقعة يحصل هذا التمحيص، وتُ
  . ويظهر المؤمن من المنافق والصادق من الكاذب،ويبصرونها وتتميز المواقف

لْمنَاِفقُون والَِّذين ِفي قُلُوِبِهم وِإذْ يقُوُل ا{:  فذكر اهللا مواقفهم،لناس آنذاكوقع التباين بين افلما وقعت األحزاب 
ضرا{: واذكر: أي ،}مورِإلَّا غُر ولُهسرو نَا اللَّهدعا وم ضرِفي قُلُوِبِهم م الَِّذينو نَاِفقُونقُوُل الْمِإذْ يو{ 

أن تلك المقالة بن قشير، المقصود سواء كان القائل لذلك هو شخص بعينه كطعمة بن أبيرق أو معتب 
إليها في مثل هذا المقام،  إليهم، واألسماء المبهمات ال حاجة -عز وجل-صدرت من المنافقين، كما نسبها اهللا 

أهل النفاق ظهر منهم التكذيب فاالعتبار، فيكفي أن يبين هنا موقف أهل النفاق في هذه الشدة،  وإنما المقصود
، واالنسحاب من أرض المعركة ،التخذيل والتعويق ألهل اإليمان مع والشك بل التهكم والسخرية واالستهزاء

، وأما الذين في }وِإذْ يقُوُل الْمنَاِفقُون والَِّذين ِفي قُلُوِبِهم مرض{: -عز وجل- وعد اهللاون في فهنا يشكّ
 صفة عطف األوصاف،هو وصف آخر ألهل النفاق، فهذا من باب : فمن أهل العلم من يقولقلوبهم مرض 

بِح اسم ربك س{: -تبارك وتعالى-كقوله تعطف على صفة، فهم منافقون ومن صفتهم أنهم في قلوبهم مرض، 
 كل هذا في ]٤-١:سورة األعلى[ }والَِّذي َأخْرج الْمرعى* والذي قدر فهدى *  الَِّذي خَلَقَ فَسوى*  الَْأعلَى

ولكن ينزل يقتضي المغايرة أن العطف رة مع ذكره، واألصل بحذف حرف العطف وتاموصوف واحد، تارة 
يحتمل أن يكون المقصود طائفة واحدة وصفوا بالنفاق ووصفوا تغاير الصفات منزلة تغاير الذوات، فهنا 

صدر من طائفتين وهم أهل يكون بمعنى النفاق، ويحتمل أن يكون ذلك بمرض القلب، ومرض القلب هنا 
يمكن ئك الذين قد ضعف إيمانهم إلى حد يكون المقصود بمرضى القلوب هم أوالالنفاق ومرضى القلوب، و
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كما ذكر شيخ أن يتزعزع أو يحصل لهم التشكيك إذا عرضت الشبهات أو الشدائد أو الحت لهم الشهوات، 
و أو تشكيك أ من ضعفاء اإليمان لو عرضت لهم شبهة أن كثيراً من المسلمين -رحمه اهللا-اإلسالم ابن تيمية 

تحول اإلنسان أحياناً من مؤمن إلى منافق؛ ولهذا لما ذكر النبي وشدة فإن هؤالء لربما حصل لهم نوع نفاق، 
اً، ويمسي يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافر((: ن قالالفتن التي تكون في آخر الزما -صلى اهللا عليه وسلم-

فهو ضعيف ن دينه ال يساوي شيئاً عنده  وذلك أل؛)١())عرض من الدنيابمؤمناً ويصبح كافراً، يبيع دينه 
من ، وقد جاء هذا في مواضع اإليمان، فهؤالء الذين في قلوبهم مرض يمكن أن يراد بهم ضعفاء اإليمان

وهو عائد إلى ضعف اإليمان، كما قال بمعنى الميل المحرم إلى النساء أيضاً ، وجاء -عز وجل-كتاب اهللا 
 }َأحٍد من النِّساء ِإِن اتَّقَيتُن فَلَا تَخْضعن ِبالْقَوِل فَيطْمع الَِّذي ِفي قَلِْبِه مرضلَستُن كَ{: -تبارك وتعالى-اهللا 

إنما يكون مع ضعف فهنا ليس المراد به النفاق وإنما الميل المحرم إلى النساء، وهذا الميل المحرم إلى النساء 
  .اإليمان

وِإذْ يقُوُل {: ظهر منهم هذا القولأو كانوا من المنافقين،  ضعفاء اإليمان سواء كانوا منأن هؤالء : فالمقصود
أظهروا ذلك للناس؛ يحتمل أنهم و }الْمنَاِفقُون والَِّذين ِفي قُلُوِبِهم مرض ما وعدنَا اللَّه ورسولُه ِإلَّا غُرورا

ال يؤمنون بالرسول  وإال فهم }ما وعدنَا اللَّه ورسولُه{ :فقالوااإلبقاء على خط رجعة ولهذا ال زالوا يحاولون 
حسبون على أهل اإليمان، فأرادوا أن يعبروا لهم  يواال زال، لكن قالوه من باب أنهم -صلى اهللا عليه وسلم-

 يكون على يمكن أنذلك فيما بينهم أو في أنفسهم فإن ذلك بعبارة يظهرون فيها نوع موافقة، وإن كانوا قالوا 
، }ما وعدنَا اللَّه ورسولُه ِإلَّا غُرورا{ :قالوا ،-صلى اهللا عليه وسلم-نون بالنبي سبيل التهكم وإال فهم ال يؤم

 هو ما -واهللا تعالى أعلم -صلى اهللا عليه وسلم-الشيء الذي وعدهم اهللا ورسوله من أحسن ما يفسر بلعل و
م ذلك عليهم، فكل كان يحفر الخندق مع أصحابه، وكان قد قس حينما -صلى اهللا عليه وسلم-وقع للنبي 

 لم تعمل فيها المعاول، فدعوا النبي -صخرة- يةدكُمن أصحابه يحفرون ناحية من الخندق، فعرضت جماعة 
صلى اهللا - بالمعول فانقدحت شرارة، فكبر النبي -صلى اهللا عليه وسلم-فضربها  -صلى اهللا عليه وسلم-

 فكبر أهل الخندق فانقدح ،انقدحت شرارة فكبرو واندق ثلثها،  ثم ضرب الثانية فكبر أهل الخندق،-سلمعليه و
صلى اهللا عليه -     تفتت، فكبر النبي : ، يعني أهيَلاًكثيبالثالثة بالمعول فعادت الثلث اآلخر، ثم ضربها 

أعلمهم أنه رأى قصور الشام ورأى  -صلى اهللا عليه وسلم-أن النبي : الشاهدو وكبر أهل الخندق، -وسلم
أن يفتح اهللا عليهم ذلك،  قد وعدهم -صلى اهللا عليه وسلم-قصور فارس ورأى قصور اليمن، فكان النبي 

أن ينصرف ليقضي حاجته من شدة الخوف ثم يعدنا ال يستطيع منا الواحد : فكان المنافقون يتهكمون يقولون
العرب ال وآنذاك، نة الممكّهي هذه الممالك الثالث وليمن، قصور الشام وقصور فارس وقصور ابأن نفتح 

غاية ما  نهم أو أن يحدثوا أنفسهم بغزوهم، بلأو أن يطاولوهم أو أن يقتربوا مفي بالهم أن يصاولوهم يخطر 
، فبالد الشام ؟هنالك لربما يتشرف الواحد منهم إذا استطاع أن يزور تلك البالد ويرى ما فيها فكيف بفتحها

 المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي، ، وفيها هرقل، وبالد فارس هي مملكة الفرسمملكة الرومانهي 
                                     

 ).١١٨(، باب الحث على المبادرة باألعمال قبل تظاهر الفتن، برقم كتاب اإليمانرواه مسلم،  - ١



 ٤

طمع فيه وال تلتفت ما يلفارس، والباقي يعيشون في صحراء أو في جبال ليس فيها وقصور اليمن كانت تابعة 
 ال ،ما الفئران في الصحراءأشتات وقبائل يأكلون الحشرات ولربمن هذه المطامع الدنيوية، إليه أنظار الناس 

س وتنفسوا بهذا النفَن هنا يالمنافق العرب بذباب الصحراء، فتحركت نفوس عبأ بهم، وكان الفرس يسموني
   .}ما وعدنَا اللَّه ورسولُه ِإلَّا غُرورا{: فقالوا

ديدة بصورة األمور الصعبة أو السيئة أو الشوالغرور هو كل شيء ال حقيقة له، حينما تصور األمور 
 وهو الشيطان؛ ]٥:سورة فاطر[ }فَلَا تَغُرنَّكُم الْحياةُ الدنْيا ولَا يغُرنَّكُم ِباللَِّه الْغَرور{ :المرغوبة يقال هذا غرور

  .عز وجل-ألنه يغر الناس كثيراً ويصرفهم عن طاعة اهللا 

وعود ال حقيقة لها، فهي غير صادقة ألن هذا غير ممكن، : أي }ا غُروراما وعدنَا اللَّه ورسولُه ِإلَّ{: يقولون
فكيف  من الكرب والشدة ال نستطيع أن نذهب وال نتحرك من المعسكر حتى لقضاء الحاجةنحن في حال ف
 تِقيرالبشرى، ولم بهذه الفتوحات العظيمة؟ فلم تقبل نفوسهم هذه ؟ كيف يبشرنا في هذا المقام  هذه البالدفتحتُ

فكانوا يستبعدون ذلك كما يستبعده المنافقون في  ،-صلى اهللا عليه وسلم-بهم اإليمان لتصديق رسول اهللا 
 ،أن يصاولوا وأن يقاوموا هذه الجيوش التي ال تقهرون يستطيعأهل فلسطين ال : فيقول بعضهمزماننا، 

لو حصلت مواجهة حقيقة وجهاً لوجه الجيش الذي ال يقهر، ونحن نعلم أنه اليهود جعلوا من جيشهم أسطورة ف
اليهود هم أجبن الناس، فمع أهل اإليمان لفروا كما تفر الفئران، ولهلكوا ولهلك كثير منهم من الخوف، 

لدار اآلخرة، فإذا فاتته ؛ ألنهم ال يرجون هللا وقاراً، وال يعرفونه، وال يرجون اوطبيعي أنهم يكونون جبناء
قَد يِئسوا ِمن الْآِخرِة كَما يِئس الْكُفَّار ِمن َأصحاِب { :قال سبحانهما اآلخرة فكما أالحياة الدنيا فاته كل شيء، 

المواجهة، يدكون كل شيء ال يريدون والحرب يدكون بالمدافع فهم في  ولذلك ؛]١٣:سورة الممتحنة[ }الْقُبوِر
أحياء، وال ما يستر الناس عنهم، ولو حصلت ثم يتقدمون من أجل أن يتقدموا في أماكن ال يوجد فيها أمامهم 

عبر أكثر من حبوا في الشوارع وانتهت تلك الهالة التي صنعوها مواجهة النكسرت هذه األسطورة، ولس
  .خمسين سنة أنها القوة التي ال تقهر

كُم فَارِجعوا ويستَْأِذن فَِريقٌ منْهم النَِّبي وِإذْ قَالَت طَّاِئفَةٌ منْهم يا َأهَل يثِْرب لَا مقَام لَ{: -عز وجل-يقول اهللا و
 ولَو دِخلَتْ علَيِهم من َأقْطَاِرها ثُم سِئلُوا *  ِإن يِريدون ِإلَّا ِفرارايقُولُون ِإن بيوتَنَا عورةٌ وما ِهي ِبعورٍة

وِإذْ قَالَت {، }وما تَلَبثُوا ِبها ِإلَّا يِسيرا{) هاتوأل: ( وفي القراءة األخرى]١٤- ١٣:سورة األحزاب[ }الِْفتْنَةَ لَآتَوها
منْهوقال به كثير من - هو أوس بن قيضي من بني حارثة من األنصارالقائل سواء كان هذا  }طَّاِئفَةٌ م

ود أنه قالت طائفة من المقصفالسدي،  بن سلول ومن معه، وهذا قال به ، أو كان عبد اهللا بن أبي-السلف
وهذه المواقف المنافقين، وال حاجة للتحديد والتعيين لهذا المبهم في تسميته؛ ألن المقصود بيان المواقف، 

  .تتكرر في كل زمان

 نسي االسم اإلسالمي،ظهر مخبآت النفوس، حتى تفي وقت الشدة ف }يا َأهَل يثِْرب لَا مقَام لَكُم فَارِجعوا{

 رجع لالسم }يا َأهَل يثِْرب{:  فقاليبة وطابة والمدينة، بطهجرتهبعد  قد سماها -صلى اهللا عليه وسلم-بي لنوا

   إنه الحفيد الخامس : يثرب من العمالقة يقال:يثرب اسم للمدينة جاهلي نسبة إلى رجل يقال لهالجاهلي، و

المكان الذي ترابطون فيه ليس أن هذا :  بمعنى}لَكُم فَارِجعوايا َأهَل يثِْرب لَا مقَام { بن سام بن نوح، إلرم
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، وإذا رجعوا إلى - اهللامقبحه-أن يرجعوا إلى بيوتهم  منهم ونيريدوإنما بمحل إقامة، أو ال مكان لكم هنا، 
ندق، تدخل جيوش األحزاب إلى المدينة، فهذا يخذل أهل اإليمان والمقاتلين الذين يرابطون أمام الخسبيوتهم 

   فهذه مواقف المنافقين منذ ذلك الحين، وهم يعلمون أن اهللا يطلع رسوله  }لَا مقَام لَكُم فَارِجعوا{: يقول لهم

حضور بين أظهرهم ف على خباياهم والوحي ينزل فيفضحهم، وأما عمر وأمثال عمر -صلى اهللا عليه وسلم-
 ما استطاعوا، فكيف في زماننا ،ت راسخة في نفوسهمتلك األمور التي كانومع ذلك ما استطاعوا أن يخفوا 

ليهود وال أتبرع به للفلسطينيين، أنا أتبرع بالدم ل: ، بل بعضهم يقولفمن المتوقع أن يفعلوا كل شيء، ؟هذا
عنده إنسان ال يقوله ، ارجعوا إلى بيوتكم، وهذا  هنا برد وجوع،قعودلكم  لكم مكان هنا، ما ما: كأنه يقول

 ال هذا يدل على أن الشر قديمو، يخذل الناس عن الدفاع عن بلدهم ف فضالً عن الدين، بحيثنخوة أو شر

ِإن بيوتَنَا {: يقولون، ف يعتذرون:أي }ويستَْأِذن فَِريقٌ منْهم النَِّبي{، إنما فقط تتغير األسماء والوجوهوجديد، 
يا َأهَل يثِْرب لَا مقَام لَكُم {: لوفئة تخذّ ،} ورسولُه ِإلَّا غُروراما وعدنَا اللَّه{: فئة تقولفهنا  }عورةٌ

   .، وفئة تنسحب من أرض المعركة}فَارِجعوا

أن هذا األمر يتكرر منهم، بالفعل المضارع يدل على التجدد  }ويستَْأِذن فَِريقٌ منْهم النَِّبي{: في قولهوالتعبير 
}قَامفَِريقٌلَا م تَْأِذنسيوا وِجعفَار لَكُم { من الشدة؛ ،الموقفمن أجل أن يتخلصوا من هذا ون باالستئذان يلح 

ساحة المعركة، ر قدره، فأرادوا أن يفروا من قادقد طارت عقولهم وأصابهم من الهلع والفزع ما ال يألنه 
سواء كان هؤالء من بني حارثة أو هو أوس بن  }ن ِإن بيوتَنَا عورةٌويستَْأِذن فَِريقٌ منْهم النَِّبي يقُولُو{

أبو عرابة بن أوس مع أوس بن  : يقال له، أو هم بنو حارثة وبنو سلمة، أو كان رجالًقيضي من بني حارثة
 ،رجعوايو من أجل أن ينسحبوا -صلى اهللا عليه وسلم-كانوا يستأذنون النبي قيضي، المقصود أن طائفة منهم 

ِإن بيوتَنَا {: مقام إعادة الجملة مرتينن يقوم  والتأكيد بإ،"إن"بـ بالتأكيد اءج }ِإن بيوتَنَا عورةٌ{ـيعتذرون بو
 }يقُولُون ِإن بيوتَنَا عورةٌ{ال يثق بكالمه، إذا كان يشعر أن السامع  واإلنسان يحتاج إلى التأكيد عادة }عورةٌ

وكل من أراد أن اق ر لدخول السةهي عرض: أنها سائبة ضائعة ليست حصينة، يعني: أي بالعورة والمقصود
غير ذلك؛  خلل يتخوف منه في ثغر أو حرب أويدخلها من الجيش أو غيره، فالعورة في األصل هي كل 

ِإن بيوتَنَا {: يقولون يدخل منها إلى البلد، ،يتسلل منها على الممر بين الجبلين؛ ألن العدو هاولهذا يطلقون
 كذبهم  قد-عز وجل-بزعمهم، واهللا عرضة مكشوفة، يصل إليها من شاء، فيريدون الذهاب لحمايتها  }عورةٌ

هم يريدون الخالص والنجاة بأنفسهم حيث توهموا أن هذا  } ِإن يِريدون ِإلَّا ِفراراوما ِهي ِبعورٍة{: بهذا قال
صلى -؛ ألنهم قد جزموا أن األحزاب سينتصرون، وسيقضون على النبي الموت أو القتلينجيهم من الفرار 

أنا : والصبيان ويقولفأرادوا أن ينأوا بأنفسهم عنهم ويكون الواحد منهم مع النساء ومن معه،  -اهللا عليه وسلم
م نشهد أرض وننصركم؛ ولذلك لنحن معكم ونؤيدكم ونحبكم لم أقاتل، ولم أعترض طريقكم، بل بالعكس 

  .لمدافعةاولم نشارك في المعركة 

ولَو دِخلَتْ علَيِهم من َأقْطَاِرها ثُم سِئلُوا *  وما ِهي ِبعورٍة ِإن يِريدون ِإلَّا ِفرارا{: -عز وجل-يقول اهللا 
ولَو دِخلَتْ علَيِهم {رجع إلى المدينة، ت "خلتد" ]١٤-١٣:سورة األحزاب[ }الِْفتْنَةَ لَآتَوها وما تَلَبثُوا ِبها ِإلَّا يِسيرا

الدخول غالباً ما  لفظو ،لو دخل األعداء المدينة من نواحيها: بمعنىواألقطار هي النواحي،  }من َأقْطَاِرها



 ٦

وسى ِإنَّا لَن نَّدخُلَها َأبدا ما قَالُواْ يا م{و، }ولَو دِخلَتْ علَيِهم من َأقْطَاِرها{ويراد به دخول الجيش، يطلق 
ليس و }ولَو دِخلَتْ علَيِهم من َأقْطَاِرها{يطلق ويراد به هذا المعنى،  فالدخول ]٢٤:سورة المائدة[ }دامواْ ِفيها
 ،من أقطارهاخلت عليهم دخل عليهم بصفته من الضيوف أو بصفته من السياح أو نحو ذلك، وإنما دالمقصود 

: وقرأه الباقون) ألتوها: (قرأه ابن كثير ونافعو }ثُم سِئلُوا الِْفتْنَةَ لَآتَوها{ ،دخلت الجيوش من أقطار المدينة

ألنه ال  ؛أنهم يفرون من القتال في سبيل اهللا: يعنيالقتال للعصبية، :  بعضهم يقول}سِئلُوا الِْفتْنَةَ{، }لَآتَوها{
فهم وغزا المدينة وطلب منهم القتال للعصبية لما ترددوا، هم، لو جاءهم جيش منإيمان لهم، لكن لو طلب 

لو : لكفر، بمعنىالشرك واأن المقصود بالفتنة  }ثُم سِئلُوا الِْفتْنَةَ{: جاهليون، والمعنى الثاني أو القول اآلخر
 ع من غلبفهم ماعة، سمعاً وط:  والردة، لقالوا-عز وجل-فر باهللا الكطلب منهم دخلت هذه الجيوش ثم 

الكيد لهم : أنهم يفتنون المسلمين، أي:  أي}ثُم سِئلُوا الِْفتْنَةَ{:  بقولهالمقصود: يتلونون، وبعض أهل العلم يقول
 بدور العمالء لما الب منهم أن يقومودخل األعداء المدينة ثم طُبمعنى لو أنه : يقولونوإلقاء األراجيف، 

 في تخذيل والفتّال :تنفذون دوراً محدداًأنتم : قيل لهملو الفتنة بين أهل اإليمان،  }لِْفتْنَةَثُم سِئلُوا ا{دوا، دتر
ثُم سِئلُوا الِْفتْنَةَ { والتشكيك بهم وبمشروعية عملهم وجهادهم لقاموا بهذا على الوجه المطلوب، أعضاد الناس

كأن ) ألتوها: (وعلى القراءة األخرىا لهم ما أرادوا، لبذلوألعطوها  }لَآتَوها{على قراءة الجمهور  }لَآتَوها
 -على القول األخير-من أجل التشكيك إليهم  لجاءوا )ألتوها(أهل اإليمان خارج المدينة وهذه الجيوش دخلت 

وضعواْ ِخالَلَكُم لَو خَرجواْ ِفيكُم ما زادوكُم ِإالَّ خَباالً وَأل{: -عز وجل-والتخذيل واإلفساد بينهم، كما قال اهللا 
 على هذه القراءة، أتوها كأن الفتنة نزلت )ألتوها( ويحتمل أن يكون المراد ]٤٧:سورة التوبة[ }يبغُونَكُم الِْفتْنَةَ

فهم ليسوا بأصحاب  ،وتتشربه نفوسهم طواعيةالمكان الذي يقصد، والمقصود أنهم يقبلون على ذلك، منزلة 
 فلم يكن ،فدخلواألصحابه هذا،  لمسلمين بعد غزوة بدر قال عبد اهللا بن أبي؛ ولهذا لما ظهرت قوة اإمبد

للقبائل العربية والذين ما يجعلهم يثبتون على مبادئهم ولو كانت باطلة كما حصل هؤالء يملكون من الشجاعة 
 ونفسه، ولده أن يعيش وأن يحرز ماله و،قاء ليس لهم هدف إال الب،هؤالء الو دون عقائدهم وأديانهم، ماتوا

  .فإنه مع الغالبأما االعتقاد والدين 

فيكفر الواحد منهم باهللا  بعد أن يستجيبوا أي أنهمبالمدينة، :  أي}وما تَلَبثُوا ِبها{:  بقولهيحتمل أن يكون المراد
  .}يراوما تَلَبثُوا ِبها ِإلَّا يِس{لف، ، وهذا قال به طائفة من الس اهللا يهلكهم -تبارك وتعالى-

  .}وما تَلَبثُوا ِبها ِإلَّا يِسيرا{أي ما احتسبوا عن فتنة الشرك إال قليالً، : وبعض أهل العلم يقول

ولَا يْأتُون الْبْأس ِإلَّا {: كما قال اهللا تعالى يمكن أن يكون المراد أن مثل هذا االستثناء }ِإلَّا يِسيرا{: قولهو
فالعرب تعبر بمثل هذا تستثني القليل واليسير تأكيداً للنفي من يراد به تأكيد المثيل،  ]١٨:سورة األحزاب[ }قَِليلًا

 مباشرة يبادرون، ويحتمل أنه ،ال يترددون وال يتلبثون وال يتمهلون وال يبطئون، ال تريثأنهم : أصله، بمعنى
ع أن المسألة تغيير دين واعتقاد، ثم بعد ذلك يسارعون، مأنهم ال يطيلون التأمل، يتأملون قليالً  هعلى ظاهر

  .عن ذلك وال دين وال أمانة، وال اعتقاد يحجزهم ، ال عهد لهمولكن هؤالء أنجاس
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  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

 الِْفرار ِإن فَررتُم  ينْفَعكُمقُْل لَن * ولَقَد كَانُوا عاهدوا اللَّه ِمن قَبُل ال يولُّون اَألدبار وكَان عهد اللَِّه مسُئولًا{
ِت َأِوِمنوِإلَّا قَِليلًا الْم ونتَّعِإذًا ال تُمالْقَتِْل و  * ِمن كُمِصمعذَا الَِّذي ي نقُْل م ادَأر ا َأووءس ِبكُم ادَأر اللَِّه ِإن 

ِإخْواِنِهم قَد يعلَم اللَّه الْمعوِقين ِمنْكُم والْقَاِئِلين ِل*   وِليا وال نَِصيراِبكُم رحمةً وال يِجدون لَهم ِمن دوِن اللَِّه
عينُهم كَالَِّذي َأِشحةً علَيكُم فَِإذَا جاء الْخَوفُ رَأيتَهم ينْظُرون ِإلَيك تَدور َأ*  هلُم ِإلَينَا وال يْأتُون الْبْأس ِإلَّا قَِليلًا

ِه ِمنلَيغْشَى عي طَ اللَّهبْؤِمنُوا فََأحي لَم لَِئكِر ُأولَى الْخَيةً عاٍد َأِشحِبَألِْسنٍَة ِحد لَقُوكُمفُ سالْخَو بِت فَِإذَا ذَهوالْم 
اب لَم يذْهبوا وِإن يْأِت اَألحزاب يودوا لَو َأنَّهم بادون يحسبون اَألحز * َأعمالَهم وكَان ذَِلك علَى اللَِّه يِسيرا

  .]٢٠-١٦:األحزابسورة [ }ِفي اَألعراِب يسَألُون عن َأنْباِئكُم ولَو كَانُوا ِفيكُم ما قَاتَلُوا ِإلَّا قَِليلًا

  .والصالة والسالم على رسول اهللا ،الحمد هللا

  :أما بعد

من طوائف كانوا واألحزاب الذين تجمعوا وتحزبوا وعن المنافقين، ال زال الحديث في هذه اآليات ف
هي وهوازن وغيرهم، واآليات التي تتحدث عن األحزاب المشركين من أهل مكة واألحابيش وغطفان وسليم 

كُروا ِنعمةَ اللَِّه علَيكُم ِإذْ جاءتْكُم يا َأيها الَِّذين آمنُوا اذْ{:  ثالث،للمؤمنينثالث آيات بما فيها من خطاب 
وكُم من فَوِقكُم وِمن ءِإذْ جا*  جنُود فََأرسلْنَا علَيِهم ِريحا وجنُودا لَّم تَروها وكَان اللَّه ِبما تَعملُون بِصيرا

هنَاِلك ابتُِلي الْمْؤِمنُون  *  الْقُلُوب الْحنَاِجر وتَظُنُّون ِباللَِّه الظُّنُونَاَأسفََل ِمنكُم وِإذْ زاغَتْ الَْأبصار وبلَغَِت
السر هو كما قال اهللا والحديث كله عن المنافقين، باقي وانتهى،  ]١١-٩:سورة األحزاب[ }وزلِْزلُوا ِزلْزالًا شَِديدا

: يعني وهذا يشبه الحصر، يعني كأنه ال عدو إال هم، ]٤:ورة المنافقونس[ }هم الْعدو فَاحذَرهم{: -عز وجل-

عن طريق  إال يستطيع أن يضرب في العمقال  وراء البحار هم الكاملون في العداوة، والعدو حينما يأتي من
 يستطيع العدووعن طريقهم عدو أن يتوصل إلى أهدافه ومقاصده عن طريق المنافقين، يستطيع الوالمنافقين، 

فالمنافقون هم الذين يدلون العدو على عورات المؤمنين؛ ولهذا أن يضرب األهداف الدقيقة في أحياء مكتظة، 
أشد وأعظم؛ ألنهم يطلعون على خفايا األمور وبواطن األشياء فيعرفون ما ال يعرفه العدو الذي كان خطرهم 

ولَقَد كَانُوا {:  عن هؤالء-عز وجل-اهللا وهنا يقول  ما يعرفها وال دخلها، ، قطالمحالَّلم تطأ قدمه هذه 
اربالَْأد لُّونوُل لَا يِمن قَب وا اللَّهداهألن النفاق لم يظهر قبل ذلك على المشهور-كان بعد بدر  هذا العهد }ع- 

 حينما طار ذكر أهل بدر وصار لهم من مسهويحتمل أن يكون هؤالء ممن تحركت نفووقبل وقعة األحزاب، 

لنقاتلن ولنفعلن ولنفعلن، كما قال بعض لئن أشهدنا اهللا قتاالً : فقالوا مكانة والمنزلة عند اهللا وعند أهل اإليمانال
ممن حصل لهم تضعضع في غزوة  أن يكون هؤالء ولعله األقربويحتمل ، -مرضي اهللا تعالى عنه-السلف 
وبنو فبنو حارثة  }ولًاُئوكَان عهد اللَِّه مس{ن، ال ينهزمو: عاهدوا اهللا من قبل ال يولون األدبار، بمعنىأحد، 

يحصل : بمعنى ]١٢٢ :سورة آل عمران[ }ِإذْ همت طَّآِئفَتَاِن ِمنكُم َأن تَفْشَالَ{: -عز وجل-سلمة، كما قال اهللا 
م يكن أنه ل: في يوم أحد؛ ألن عبد اهللا بن أبي رئيس المنافقين رجع بثلث الجيش بحجة سخيفةلهم تراجع 

من هؤالء الشباب  -صلى اهللا عليه وسلم-النبي نه كيف يطيع أ: المبرر الثانيوهناك قتال، هذا من جهة، 
يبرر أن يرجع بثلث الجيش ويحصل هذا ال هذا و ويخرج خارج المدينة ويعصينا، ،أهل الحماسة ونحو ذلك
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وبنو حارثة أن اد بنو سلمة ويوجد من يغتر به ويحسن الظن به، فك ،الخذالن العظيم ألهل اإليمان
النكوص على : والفشل معناه }ِإذْ همت طَّآِئفَتَاِن ِمنكُم َأن تَفْشَالَ{، يتضعضعوا في تلك الوقعة في يوم أحد

لكن كان فيهم شيء من التضعضع فهذا يدل على أنهم من أهل اإليمان،  }واللّه وِليهما{، الهزيمةواألعقاب 
والضعف، فلما نزل فيهم ما نزل عاهدوا اهللا أال يعودوا إلى مثلها، فلما كانت وقعة األحزاب بدأ مسلسل 

، فبدأ طوائف من هؤالء يعتذرون، سواء كانوا منافقين أو من ضعفاء اإليمان الهزيمة في النفوس الضعيفة
والفرار، التخلص من الموقف؛ ألنهم ال يريدون الخالص كما سبق، ويحتجون بأن بيوتهم عورة وهم 

نحن ال : ويقولوا ، يستطيعون أن يعلنوا هذا صراحةفالبد أن يبرروا هذا بتبرير، اليستطيعون المواجهة، 
فيصل إلى بيوتنا، فنحن أن يتسلل منها يمكن للعدو وبيوتنا عورة، :  لكن يقولون،نستطيع أن نواجه األعداء

وكَان {: -عهد اهللا-والمحافظة على مصالحها، فال نستطيع أن نقدم شيئاً، والعهد ظها ورعايتها بحاجة إلى حف
ساللَِّه م ده{واليمين، ، ويدخل في هذا النذر وكل عهد يوثقه اإلنسان مع ربه }ولًاُئع لَِئن اللّه داهع نم مِمنْهو

قَندِلِه لَنَصتبارك - وقوله ، وعهده مسئول-عز وجل- فهذا عهد مع اهللا ]٧٥ :ة التوبةسور[ }آتَانَا ِمن فَض
، أن اهللا سيسألهم فيه تهديد مغلف، تهديد مبطن، فالمساءلة تعني المحاسبة }ولًاُئوكَان عهد اللَِّه مس{: -وتعالى

سورة [ }َل ِإلَيِهم ولَنَسَألَن الْمرسِلينفَلَنَسَألَن الَِّذين ُأرِس{: -تبارك وتعالى-كما قال اهللا عن هذا العهد، 

قُل لَّن ينفَعكُم الِْفرار ِإن فَررتُم من {: ثم قال اهللا رداً عليهم لما كشف حقيقتهم وخبيئتهم قال ،]٦ :األعراف
 تولية الدبر }لَّه ِمن قَبُل لَا يولُّون الَْأدبارولَقَد كَانُوا عاهدوا ال{: ا قال، لم]١٦:سورة األحزاب[ }الْموِت َأِو الْقَتِْل

لَا يولُّون {: يدير ظهره لعدوه، وهؤالء عهدهم أال يفرواعن المنهزم؛ ألن المنهزم بمعنى الهزيمة، يكنى به 
اربالَْأد{ا كان أصيب بحجر، حينم عندما -رضي اهللا عنه-قبل بوجهه؛ ولهذا عبد اهللا بن الزبير  فالذي ي

فوجد حرارة الدم ونزل على قدميه في الكعبة والحرم بمدافع المنجنيق فأصابه حجر في وجهه الحجاج يرمي 
  :مقدمها، فقال

  ام الدرقطُنا تَ على أقداِمولكن***  نالومكُمى د تَولسنا على األعقاِب

 ،على ظهره أو يصل إلى قدمهيسيل  على عقبيه، العقب هو مؤخر القدم، -ربإذا ض-المنهزم يسيل الدم و
فار :} نَّمهج اهْأوماللِّه و نٍب ماء ِبغَضب زاً ِإلَى ِفَئٍة فَقَديتَحم فاً لِِّقتَاٍل َأورتَحِإالَّ م هربِئٍذ دموي لِِّهمون يمو

ِصيرالْم ِبْئسِت َأِو قُ{: -عز وجل-هنا قال اهللا ، و]١٦:سورة األنفال[ }ووالْم نتُم مرِإن فَر ارالِْفر كُمنفَعل لَّن ي
 ولكنه ينفرط صبره عند -رحمه اهللا- قد يعزم اإلنسان على الصبر كما يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية }الْقَتِْل

أنه في مثل هذه األحوال يظهر في بعض المواضع من كتبه المواجهة فيضعف؛ ولهذا يذكر شيخ اإلسالم 
 يبين لكم حقيقة ثابتة، وهو أن الفرار ال -تبارك وتعالى-فاق وتختل المواقف وتضطرب النفوس، فهنا اهللا ن

  :  البد أن يقع؛ ولهذا يقول الشاعر،ال محالة لهم كائن -عز وجل-، ما قدره اهللا ينجي من المقدور

لو أندِر عبداً مكَه***  الفالِحكأدرالِع مالرماِحب   

  .الفالح البقاءوالمقصود ب
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الذي لحصل ذلك للذي يالعب الرماح، كتب له الخلود والبقاء ، لو أن أحداً يعكس ما يظنه الجبناء: يعني
، )٢())حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، فاتقوا اهللا وأجملوا في الطلبنفس لن تموت ((يرقص للموت؛ ألنه 

 فاهللا ،  حالهمابيانية الرزق، فجاء بهذا النص المحكم وقضأكبر قضيتين يقلق اإلنسان ألجلهما قضية األجل 

يا َأيها الَِّذين آمنُواْ الَ تَكُونُواْ كَالَِّذين كَفَرواْ وقَالُواْ ِإلخْواِنِهم ِإذَا ضربواْ ِفي اَألرِض {:  يقول-تبارك وتعالى-
لَّو كَانُواْ {هؤالء ال يؤمنون بالقدر، ف ،]١٥٦:سورة آل عمران[ } وما قُِتلُواْا ما ماتُواَْأو كَانُواْ غُزى لَّو كَانُواْ ِعندنَ

ةً ِفي قُلُوِبِهمرسح ذَِلك َل اللّهعجا قُِتلُواْ ِليماتُواْ وا منَا مأنه يمكن أن ألن اإلنسان يتآكل، إذا كان يظن  ؛}ِعند
ما ماتُواْ وما {لو أطاعونا ، ؟ يروحلماذا فعل، لو أطاعوني، لو ما: يدفع القدر بمثل هذه االحترازات، يقول

 ِصيرب لُونما تَعِبم اللّهِميتُ ويِيي وحي اللّهو ةً ِفي قُلُوِبِهمرسح ذَِلك َل اللّهعجلَِئ *قُِتلُواْ ِليِبيِل وِفي س ن قُِتلْتُم
 نةٌ مغِْفرلَم تُّمم اللِّه َأو ونعمجا يمم رةٌ خَيمحراللِّه و* ونشَرِإللَى اهللا تُح قُِتلْتُم َأو تُّملَِئن مسورة آل [ }و

وما كَان ِلنَفٍْس َأن تَموتَ ِإالَّ ِبِإذِْن اهللا ِكتَابا مَؤجالً ومن يِرد ثَواب {:  فهذه أمور، ويقول]١٥٨-١٥٦:عمران
َألَم {: ويقول، ]١٤٥:سورة آل عمران[ }نُْؤِتِه ِمنْها ومن يِرد ثَواب اآلِخرِة نُْؤِتِه ِمنْها وسنَجِزي الشَّاِكِرينالدنْيا 

 ماهيَأح وتُواْ ثُمم اللّه مِت فَقَاَل لَهوالْم ذَرُألُوفٌ ح مهو اِرِهمواْ ِمن ِديجخَر ِإلَى الَِّذين ٍل تَرلَذُو فَض اللّه ِإن
َأولَما َأصابتْكُم مِصيبةٌ قَد {: فأصابهم الموت، ويقول، فهؤالء فروا من الموت ]٢٤٣:سورة البقرة[ }علَى النَّاِس

وما َأصابكُم يوم الْتَقَى  * قَِديرَأصبتُم مثْلَيها قُلْتُم َأنَّى هذَا قُْل هو ِمن ِعنِد َأنْفُِسكُم ِإن اللّه علَى كُلِّ شَيٍء 
ولْيعلَم الَِّذين نَافَقُواْ وِقيَل لَهم تَعالَواْ قَاِتلُواْ ِفي سِبيِل اللِّه َأِو ادفَعواْ *  ِه وِليعلَم الْمْؤِمِنينالْجمعاِن فَِبِإذِْن اللّ

اكُم هم ِللْكُفِْر يومِئٍذ َأقْرب ِمنْهم ِلِإليماِن يقُولُون ِبَأفْواِهِهم ما لَيس ِفي قُلُوِبِهم واللّه قَالُواْ لَو نَعلَم ِقتَاالً الَّتَّبعنَ
 ونكْتُما يِبم لَمَأع *را قُِتلُوا قُْل فَادونَا مَأطَاع واْ لَودقَعو اِنِهمقَالُواْ ِإلخْو الَِّذينَأء نتَ ِإن وا عوالْم نفُِسكُم

اِدِقينص عن وباحتياطكم وبتخوفكم هذا ادفعوا احترازكم هذا ب : يا حكماء]١٦٨-١٦٥:سورة آل عمران[ }كُنتُم
بقيت المواقف المشرفة، المواقف وذلك الجيل و طويت تلك الصفحة ، وانتهىلأنفسكم الموت، مات الجي
  :الشاعرذه الشدائد كما قال فهنفاق المنافقين، البيضاء الناصعة، وظهر 

  ن صديقيي ِمبها عدو عرفتُ***  خيٍر كلَّ الشدائدجزى اُهللا

فيتبين بجالء أحوال الناس ومواقف الناس، وما يختلج في نفوسهم، وتظهر مخبآت النفوس في حال الشدة، 
نَما تَكُونُواْ يدِرككُّم َأي{: من المنافق، والعدو من الصديق، واهللا يقوليعرف الصادق من الكاذب، والمؤمن 

الْموتُ ولَو كُنتُم ِفي بروٍج مشَيدٍة وِإن تُِصبهم حسنَةٌ يقُولُواْ هِذِه ِمن ِعنِد اللِّه وِإن تُِصبهم سيَئةٌ يقُولُواْ هِذِه 
ِعنِدك أنت الذي أوقعتنا في هذه يلةت علينا هذه الورأنت الذي جرأنت السبب،  ]٧٨:سورة النساء[ }ِمن ،

 يذهبون إلى آجالهم ، يواجههم]٨ :سورة الجمعة[ }قُْل ِإن الْموتَ الَِّذي تَِفرون ِمنْه فَِإنَّه ملَاِقيكُم{رب، الح
من  لهم، فكم من أناس فروا -عز وجل-وحتوفهم فيتساقطون إذا حان األجل، وبالطريقة التي كتبها اهللا 

قُل لَّن {: -عز وجل-فوقع لهم ما حصل به موافاتهم وهالكهم؛ ولهذا قال اهللا  السالمة والنجاة حروب أرادوا
                                     

 في شعب اإليمان، برقم البيهقيو، )٢١٤٤(، كتاب التجارات، باب االقتصاد في طلب المعيشة، برقم هرواه ابن ماج - ٢
 ).٢٧٤٢(، وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم )١١٨٥(
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هنا بمنزلة العدم، التمتع القليل  والقلة }ينفَعكُم الِْفرار ِإن فَررتُم من الْموِت َأِو الْقَتِْل وِإذًا لَّا تُمتَّعون ِإلَّا قَِليلًا
، فهؤالء الذين يلقون لن تستطيع أن تزيد على األجل لحظةفاهللا لكم اآلجال فقط وإال يعني إلى حيث قدر 

ويتَِّخذَ ِمنكُم شُهداء واللّه الَ {: -عز وجل-من إخواننا في غزة يموتون بآجالهم ولكن كما قال اهللا الموت 
 الظَّاِلِمين ِحبي *ينُواْ وآم الَِّذين اللّه صحمِليوقَ الْكَاِفِرينحم*   لَِم اللّهعا يلَمنَّةَ وخُلُواْ الْجَأن تَد تُمِسبح َأم

 اِبِرينالص لَمعيو واْ ِمنكُمداهج الَِّذين* َأنتُمو وهتُمَأير فَقَد هِل َأن تَلْقَوتَ ِمن قَبوالْم ننَّوتَم كُنتُم لَقَدو 
ونا {: وال باألشخاصالتربية العالية أال يتعلقوا بالقيادات ثم يربيهم ، ]١٤٣-١٤٠:سورة آل عمران[ }تَنظُرمو

محمد ِإالَّ رسوٌل قَد خَلَتْ ِمن قَبِلِه الرسُل َأفَِإن ماتَ َأو قُِتَل انقَلَبتُم علَى َأعقَاِبكُم ومن ينقَِلب علَى عِقبيِه فَلَن 
يالشَّاِكِرين ِزي اللّهجيسًئا وشَي اللّه رصلى اهللا عليه -النبي و، تعلق باهللا وحدهفال ]١٤٤:سورة آل عمران[ }ض

وقيادات وقدوات  إذا قتل رموز فكيف بمن دونه }َأفَِإن ماتَ َأو قُِتَل انقَلَبتُم علَى َأعقَاِبكُم{ اً، ليس مخلد-وسلم
تبارك - قال اهللا؛ ولهذا هنفس يسيرون على الطريقبل  يس معنى ذلك أن يتراجع البقية،لف !؟وما أشبه ذلك

معه ِربيون كَِثير فَما {: نبياء قتلوا، ثم قال كثير من األ]١٤٦:سورة آل عمران[ }ن من نَِّبي قَاتَلََوكََأي{: -وتعالى
 ،يعني جماعاتربيون  } وما ضعفُواْ وما استَكَانُواْ واللّه يِحب الصاِبِرينوهنُواْ ِلما َأصابهم ِفي سِبيِل اللِّه

ولم  يظهر عليهم الضعف في الظاهر مظهروا للعدو تمسكناً وضعفاً وذلة، لما أ أتباع، لما قتل النبي :كثير
فَما {:  قالهذه األشياء ونفاهاالضعف في الباطن فتنكسر قلوبهم، ولهذا جمع  ذلك في أعضادهم فيقع لهم يفتّ

لم يوجد ذلك في دواخل نفوسهم ولم يظهر على ف }وهنُواْ ِلما َأصابهم ِفي سِبيِل اللِّه وما ضعفُواْ وما استَكَانُواْ
 حتى  ويصبرعلى الموقف يثبت }فَما وهنُواْ ِلما َأصابهم ِفي سِبيِل اللِّه وما ضعفُواْ وما استَكَانُواْ{، جوارحهم

وما كَان قَولَهم ِإالَّ َأن قَالُواْ ربنَا اغِْفر لَنَا {اهللا يحب الصبر، ت إال باألجل، و يمن ول،-عز وجل-يلقى اهللا 
دامنَا وانصرنَا وِإسرافَنَا ِفي َأمِرنَا وثَبتْ َأقْ{ : ثم قالهذا هو المطلوب األكبر، ]١٤٧:سورة آل عمران[ }ذُنُوبنَا

ِم الْكَاِفِرينلَى الْقَوِة * عاِب اآلِخرثَو نسحا ونْيالد ابثَو اللّه مثواب الدنيا ف ]١٤٨-١٤٧:سورة آل عمران[ }فَآتَاه
  . ذلك، وغير يطير ذكرهم في أهل اإليمان، الذكر الجميلالنصر، :كثير

 قد انقلب السحر على الساحر، السحرة خنقوهم ؟ألهل غزةكيف تهتف من جاكرتا إلى المغرب واألمة 
 ليست إطالق ،تقوم بجوارنا، هي هذه القضيةال يمكن أن نسمح إلمارة إسالمية : وصرح بعض كبارهم

 مباشرة -االنتخاب–منذ أن رشحوا بالطريقة التي يريدونها وواحداً، قبل أن يطلقوا صاروخاً فصواريخ، 
وهم في حال حرب مع فخنقوهم وحاصروهم، مجموعة إرهابية،  ، فهمنتعامل معهمهؤالء ال  :أمريكاأعلنت 

فالقضية ليست هي إطالق ،  وقنص منهملقياداتلف استهدا و،حال ال يعلمها إال اهللاوفي جوع هم هذا العدو، 
القضية ف، "في ظل الحيطتأكل عيش وتمشي ":  يقال له يمكن أنيعرض عليهم باختصارك صواريخ؛ ولذل

أول مرة نسمع ال إله إال اهللا، : من الوسط ويقول يظهر ولكنتطبع العالقات، ت وأن األعداء أن تموتد لها يير
مقابالت مع الصغار والكبار والجرحى في اإلذاعة وسمعنا ، رفع شعار ال إله إال اهللا في أرض المعركة

بل لهم به، تكبير، جاءهم شيء ال ِق و-عز وجل-ت وصبر ورضا باهللا توكل وثباوالمصابين ال إله إال اهللا، 
  .ال يمكن أن يصبروا عليه
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قُْل من ذَا الَِّذي يعِصمكُم من اللَِّه ِإن َأراد ِبكُم سوءا َأو َأراد ِبكُم {: يقول -تبارك وتعالى-اهللا أن : الشاهدف
من ذَا الَِّذي {كون، إذا أراد اهللا بكم شيئاً البد أن يف، }ِصيرارحمةً ولَا يِجدون لَهم من دوِن اللَِّه وِليا ولَا نَ

قُْل من ذَا الَِّذي يعِصمكُم من اللَِّه ِإن َأراد ِبكُم سوءا {لجملة التي قبلها، لتعليل  فهي كأنها }يعِصمكُم من اللَِّه
وِإن يمسسك اللّه ِبضر فَالَ كَاِشفَ لَه ِإالَّ هو وِإن يمسسك {: -عز وجل- كما قال اهللا }َأو َأراد ِبكُم رحمةً

يرٍء قَدلَى كُلِّ شَيع وٍر فَهِإن {: ، وقال]١٧:سورة األنعام[ }ِبخَيو وِإالَّ ه فَالَ كَاِشفَ لَه رِبض اللّه كسسمِإن يو
ِلفَض آدٍر فَالَ رِبخَي كِرداِدِهيِعب شَاء ِمنن يِبِه م يبصن {: فهنا ،]١٠٧:سورة يونس[ }ِلِه يم ملَه ونِجدلَا يو
 }ولَا يِجدون لَهم من دوِن اللَِّه وِليا ولَا نَِصيرا{أمراً أوقعه،  إذا أراد اهللا بهم }دوِن اللَِّه وِليا ولَا نَِصيرا

، وال يجدون من -عز وجل-يجدون ولياً يواليهم ويحفظهم ويكلؤهم ويمنعهم من اهللا فال الولي هو الناصر، ف
المفر إلى اهللا وحده ال فالبد أن يكون، إذا أراد اهللا بهم شيئاً ، ا فيتخلصو-جل جالله-من بأس اهللا ينصرهم 

: ربطها مع أولهاتة جداً كبير إلى اهللا، ولهذا هذه اآليات تؤصل معانييلجأ إليه إال ليس هناك أحد شريك له، 

واتَِّبع ما يوحى ِإلَيك ِمن * يا َأيها النَِّبي اتَِّق اللَّه ولَا تُِطِع الْكَاِفِرين والْمنَاِفِقين ِإن اللَّه كَان عِليما حِكيما {
 هذه اآليات ،]٣-١:سورة األحزاب[ }لَى اللَِّه وكَفَى ِباللَِّه وِكيلًاوتَوكَّْل ع * ربك ِإن اللَّه كَان ِبما تَعملُون خَِبيرا

كَم من ِفَئٍة قَِليلٍَة غَلَبتْ ِفَئةً كَِثيرةً ِبِإذِْن اللِّه واللّه مع {انتصروا بإذن اهللا، الثالث إذا عمل بها أهل غزة 
 اِبِريننُوِدِه* الصجالُوتَ وواْ ِلجزرا بلَمِم ولَى الْقَونَا عرانصنَا وامتْ َأقْدثَبا وربنَا صلَينَا َأفِْرغْ عبقَالُواْ ر 
 م ِبِإذِْن اللِّه* الْكَاِفِرينوهمزهي األصول ، فهذه اآليات الثالث فكل شيء بيده ،]٢٥١-٢٤٩:سورة البقرة[ }فَه

عن  }لَّه ولَا تُِطِع الْكَاِفِرين والْمنَاِفِقين ِإن اللَّه كَان عِليما حِكيمااتَِّق ال{الكبار التي ينطلق منها أهل اإليمان، 
والكفار  به، -عز وجل-وليس هناك مخرج إال بالعمل بما أمر اهللا ع األمور في مواضعها، ضو و،علم نافذ

حده، يوقفوا عدونا عند نا وأن ا وأن يعطوأن ينصفونوننتظر منهم ينصروا المسلمين فنستجديهم ال يمكن أن 
، هم كلهم ئاًشي، ليس لنا إال اهللا وحده ال شريك له فقط، ال ننتظر منهم اً وال كثيرمنهم قليالًمعه، ما ننتظر هم ف

  .أعداء

وفي هذه الوقعة اجتمع اليهود والنصارى  واليهود والمنافقون،في وقعة األحزاب اجتمع المشركون 
  .لى نبينا محمد وآله وصحبهوصلى اهللا ع، والمنافقون

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

َأِشحةً علَيكُم فَِإذَا جاء  * ِإخْواِنِهم هلُم ِإلَينَا وال يْأتُون الْبْأس ِإلَّا قَِليلًاقَد يعلَم اللَّه الْمعوِقين ِمنْكُم والْقَاِئِلين ِل{
ي متَهَأيفُ رالْخَوِه ِمنلَيغْشَى عكَالَِّذي ي منُهيَأع ورتَد كِإلَي ونِبَألِْسنٍَة نْظُر لَقُوكُمفُ سالْخَو بِت فَِإذَا ذَهوالْم 

لَى اللَِّه يع ذَِلك كَانو مالَهمَأع طَ اللَّهبْؤِمنُوا فََأحي لَم لَِئكِر ُأولَى الْخَيةً عاٍد َأِشحاِحدِسير *  ابزاَألح ونبسحي
لَم يذْهبوا وِإن يْأِت اَألحزاب يودوا لَو َأنَّهم بادون ِفي اَألعراِب يسَألُون عن َأنْباِئكُم ولَو كَانُوا ِفيكُم ما قَاتَلُوا 

  .]٢٠-١٨:األحزابسورة [ }ِإلَّا قَِليلًا

  .على رسول اهللاالم  والصالة والس،الحمد هللا

  :أما بعد
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 إذا دخلت "قد"اشتهر أن  }ِإخْواِنِهم هلُم ِإلَينَاقَد يعلَم اللَّه الْمعوِقين ِمنْكُم والْقَاِئِلين ِل{: -تبارك وتعالى-فقوله 
يجود البخيل وقد قد : يكون للتقليل، ويمثلون لهذا بأمثلة معروفة، يقولون يقالعلى الفعل المضارع فإن ذلك 

إذا دخلت  "قد" أن ي وه،دة في درس قواعد التفسير فيه قاعقد ذكرتُوهذا يكبو الجواد، ويراد بذلك التقليل، 
سورة [ }قَد يعلَم ما َأنتُم علَيِه{ فإن ذلك يكون للتحقيق، -عز وجل-المضاف إلى اهللا على الفعل المضارع 

 ]١٤٤:سورة البقرة[ }قَد نَرى تَقَلُّب وجِهك ِفي السماء{، }للَّه الْمعوِقين ِمنْكُمعلَم اقَد ي{قد علم، : يعني ،]٦٤:النور

  .قد رأينا تقلب وجهك في السماء: يعني

 إذا "قد"إن : والتنوير من يعترض على هذا من أصله ويقولصاحب التحرير ومن أهل العلم كابن عاشور 
لداللة الحال على هم التقليل في بعض المواضع وإنما فُ فإنها ال تدل على التقليل، دخلت على الفعل المضارع

  .إن األصل فيها أنها للتقليل:  ويقال، في حكمهاال يصح أن يعمم هذا: يقولذلك، 

موجه إلى :  يقول بعض أهل العلم}ِمنْكُم{: فالضمير في قوله }للَّه الْمعوِقين ِمنْكُمقَد يعلَم ا{: وهذا الخطاب
قُل لَّن ينفَعكُم الِْفرار ِإن فَررتُم من الْموِت َأِو الْقَتِْل {: خاطبهم بقوله -تبارك وتعالى-؛ ألن اهللا إلى المنافقين

 سوءا َأو َأراد ِبكُم رحمةً ولَا يِجدون قُْل من ذَا الَِّذي يعِصمكُم من اللَِّه ِإن َأراد ِبكُم * ا تُمتَّعون ِإلَّا قَِليلًاوِإذًا لَّ

من معاشر المنافقين، وهذا له وجه : يعني }للَّه الْمعوِقين ِمنْكُمقَد يعلَم ا * لَهم من دوِن اللَِّه وِليا ولَا نَِصيرا
هلم إلينا من أجل : ريظة قالوا للمنافقين يهود ق لليهود، أناًموجهأن يكون ذلك الخطاب النظر، ولكن المستبعد 
 يبعد أن }للَّه الْمعوِقين ِمنْكُمقَد يعلَم ا{: ابهذا الخطفوالكم فال يقع عليكم قتل أو سبي، أن تحرزوا دماءكم وأم

اإلسالم، فصح أن بفي الصف ويتظاهرون فهو خطاب لألمة في ظاهره، والمنافقون مندسون يراد به اليهود، 
قالوا إن المنافقين : ولهذا فإن بعضهم يقولبهذا الخطاب ويتوجه إلى هؤالء المنافقين، األمة خاطب ت

أبو سفيان ومن لو كانوا لحماً ألكلهم : يقولونقلة حفنة، : يعني رأس، ةإال أكلما محمد وأصحابه : للمسلمين
لمنافقين؛ ألن هذا ال يستغرب من ا و،-صلى اهللا عليه وسلم- هوهو هالك ومن مع: عدد قليل، قالوافهم معه، 

لَو خَرجواْ ِفيكُم ما زادوكُم ِإالَّ خَباالً {:  يقول عنهم في سورة براءة-عز وجل-التثبيط هو عادتهم، واهللا 
ملَه وناعمس ِفيكُمالِْفتْنَةَ و غُونَكُمبي واْ ِخالَلَكُمعضفي فال خير  ]٤٧ :سورة التوبة[ }وَألونتظر المنافقين وال ي

 التخذيل والتثبيط فينبغي أن تفطم النفوس من أن تتطلع إلى شيء يكون منهم، ليس عندهم إالمنهم شيء، 
 لم يرد في نزول }للَّه الْمعوِقين ِمنْكُمقَد يعلَم ا{: -تبارك وتعالى-وقوله واإلفساد واإليقاع بين أهل اإليمان، 

: قال -عز وجل-المقالة؛ ألن اهللا قال ألخيه هذه إنها نزلت في رجل : ضهم يقولبعوذلك سبب صحيح، 

هم  :الذين قالوا إلخوانهم هؤالءيحتمل أن يكون و ،]١٨:سورة األحزاب[ }والْقَاِئِلين ِلِإخْواِنِهم هلُم ِإلَينَا{
علَم اللَّه الْمعوِقين ِمنْكُم والْقَاِئِلين قَد ي{الصفات، قبلهم وهم المعوقون، فيكون ذلك من باب عطف المذكورون 

ما  وقد ذكرت في مجلس سابق ، يحتمل،واحد لطائفة واحدةفهي أوصاف لموصوف  }ِإخْواِنِهم هلُم ِإلَينَاِل
إلخوانهم هلم إلينا هم فئة أخرى وكلهم من  وأن الذين قالوا ،فئةالمعوقون يشهد لهذا، ويحتمل أن يكون 

 رجع من الخندق استأذن -ال تصحنزول لو صحت الرواية، وهذه الروايات في سبب ال-، جاء رجل المنافقين

صلى اهللا عليه -أنت في هذا ورسول اهللا : قالف فوجد أخاه يأكل لحماً، -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
ما محمد ومن معه إال أكلة :  هؤالءيقول: يعني وقال ما قال، ،ْلهلم إلى الطعام كُ:  في الخندق، فقال-وسلم
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، وهذا ظنهم برسوله وبأهل اإليمان، -عز وجل-أن المشركين سيقضون عليهم، فهذا ظنهم باهللا : أيرأس، 
وقد ملئوا أيديهم من هذه خيب اهللا تلك الظنون، وسيأتي ما يدل على أنهم كانوا يجزمون بهذه الظنون الكاذبة، 

يحسبون الَْأحزاب لَم {: -تبارك وتعالى- يتحقق ويقع، كما سيأتي عند قوله األوهام وظنوا أن ذلك البد أن
  .]٢٠:سورة األحزاب[ }يذْهبوا

 صدهم عن سبيل اهللا، -عز وجل-أن من شأن المنافقين التخذيل والتثبيط والتعويق؛ ولهذا ذكر اهللا : المقصود

 كالترس وقاية، تصدر منهم األفعال واألقوال ]١٦:سورة المجادلة[ }ةًاتَّخَذُوا َأيمانَهم جنَّ{هذا الصد هم في و
جهوا حلفوا أنهم ما فعلوا وما قالواوالشنيعة فإذا و: } دعواْ بكَفَرةَ الْكُفِْر وقَالُواْ كَِلم لَقَدا قَالُواْ وِباللِّه م ِلفُونحي

نَالُواْ وي ا لَمواْ ِبممهو الَِمِهمِلِهِإسِمن فَض ولُهسرو اللّه مَأغْنَاه واْ ِإالَّ َأنا نَقَمفهؤالء ]٧٤:سورة التوبة[ }م ،
الفاء تدل على ترتيب ما بعدها على ما  ،]١٦:سورة المجادلة[ }اتَّخَذُوا َأيمانَهم جنَّةً فَصدوا عن سِبيِل اللَِّه{

 لما رأوا ذلك يروج إذا حلفوا ،دون عن سبيل اهللا هو األيمانالذي جعلهم يصفقبلها، وتدل على التعليل، 
صدوا في أنفسهم إذا فسر بأنه الزم، : بمعنىوا القضية فصدوا، وفعل الصد يأتي متعدياً والزماً، ءاستمر

 اإليمان صدوا صدوا أهَل:  أي}فَصدوا عن سِبيِل اللَِّه{: صدوا بقوا على الكفر والرجس، والمعنى الثاني
، صدوهم عن اإلنفاق، صدوا غير المؤمنين -صلى اهللا عليه وسلم-غيرهم، صدوهم عن اتباع رسول اهللا 

  .في اإلسالم، كل هذا داخل في هذا المعنىعن الدخول 

ة إذا قيل بأن المتكلم ه األخو هذ: يقولون إلخوانهم}قَد يعلَم اللَّه الْمعوِقين ِمنكُم والْقَاِئِلين ِلِإخْواِنِهم هلُم ِإلَينَا{
ومن هم على شاكلته فال إشكال، فهذه أخوة في الدين ه ذلك إلى المنافقين القائل هو المنافق فإن كان وج

ة بحسب الظاهر، هم يتظاهرون باإلسالم فإن هذه األخوواالعتقاد، وإن كانوا قد وجهوا ذلك ألهل اإليمان 
قالوا : و الرابطة أو االجتماع في البلد الواحد أو القبيلة الواحدة، يعنياألخوة أفقالوا لهم ذلك، أو بحسب 

وِإلَى عاٍد َأخَاهم {: نه أخإ :لقراباتهم لعشيرتهم لجماعتهم أو ألهل بلدهم، كل ذلك يصح أن يقال فيهلقومهم 
من أجل أن نتخذ لكم عهداً ولموا، س إلينا من أجل أن تَهلم: ذا، فخاطبوهم بهذا وهك]٦٥:سورة األعراف[ }هوداً

هؤالء تبعنا، هؤالء معنا، ال يمسهم السوء، كما جاء  ،من المشركين، فإذا دخلوا المدينة قلنا الوعقداً ووعداً 
هذه الحرب :  إلى جماعة الجهاد التي في غزة وقال لهم-معلوم النفاق-حرب غزة القائمة في أحد المنافقين 

ورجالكم، فقالوا إسرائيل أال يمسوا مواقعكم ومقراتكم ، وأنا سأتفق لكم مع يقصد بها حماس وال شأن لكم بها
  .ثبتهم اهللا في هذا الموقفبل نحن حماس، لسنا مع حماس : له

ال يأتون، كما : القلة هنا يمكن أن تكون بمعنى العدم، يعنيو، -قبحهم اهللا- }ولَا يْأتُون الْبْأس ِإلَّا قَِليلًا{: لقا
ويمكن أن يكون هؤالء يأتون من أجل الدسائس، ومن أجل عض األمثلة سابقاً، ال يأتون أصالً، ذكرت في ب

 من ءيجيو ،لدفع التهمة، يمر، وثالثاً لربما يأتي الواحد ويمر إثبات حضور ليحصلوا على غنيمة إن وجدت
  .ى امرأتهينطلق إلثم  أنا حضرت، : كأنه يقولسالم اهللا عليك ويمشي،يا أبا حفص : أمام عمر

}ْأسالْب ْأتُونلَا يِإلَّا قَِليلًا{هي الحرب، والبأس  }و ْأسالْب ْأتُونلَا ي{: ثم قال }وكُملَيةً عبالغنيمة إذا  أشحة }َأِشح
بأنفسهم ال جدت، طالبوا بها بقوة، لم يتركوا شيئاً، أو أشحة بالخير، أو أشحة بالنفقة في سبيل اهللا، أو أشحة و
أبو جعفر بن جرير  كما اختار ذلك كبير المفسرين ،فهي عامة }َأِشحةً علَيكُم{اتلون معكم، كل ذلك واقع، يق
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أشحة عليكم : شح به، عامة في كل شيء، كل هذه المعاني التي ذكرها السلف، أشحة في كل ما ي-رحمه اهللا-
نتظر منهم شيء، ال ، ال يشحة عليكم بأنفسهمأشحة عليكم بالنفقة، أبالرأي السديد، أشحة عليكم بالمشورة، 

ولهذا ينبغي أن يتفطن لهذا فهذا مكسب كبير جداً، ولكن هيهات؛ تنتظر من منافق شيئاً، هو لو يكف شره 
رى أن ينصفوهم، من أعدائهم من اليهود والنصا واالدرس، وأن يدرك إخواننا في غزة هذا المعنى، ال ينتظر

  .إطالقاًنوهم أو ينصروهم وال من المنافقين أن يعي

هذا يصف  }َأِشحةً علَيكُم فَِإذَا جاء الْخَوفُ رَأيتَهم ينظُرون ِإلَيك تَدور َأعينُهم كَالَِّذي يغْشَى علَيِه ِمن الْموِت{
ا أن يحرزوا أموالهم أنهم أرادووالذي أوقعهم في هذا النفاق والتلون  التي عليها أهل النفاق،  الحاَلبدقٍة

غاية الواحد والنسبة إليهم، فهم في غاية الهلع، هي ليست قضية بوارد، والدين فهذا غير وهم، أما المبدأ ودماء
  .متاعه ومالهمنهم أن يبقى حياً وأن يحفظ 

الخطاب موجه إلى  }يكرَأيتَهم ينظُرون ِإلَ{ والمقصود بالخوف الحرب، إذا قامت الحرب، }فَِإذَا جاء الْخَوفُ{
غشى عليه الذي ي }ينظُرون ِإلَيك تَدور َأعينُهم كَالَِّذي يغْشَى علَيِه ِمن الْموِت{، -صلى اهللا عليه وسلم-لنبي ا

 وبجفنيه، فه، فعيونه تتحرك يتحرك، العيون هي التي تذهب هنا وهناهو  ال يكاد ،من الموت تتحرك رأسه
، ف ال يستطيع أن يلتفت؛ ألنه يخشى في هذه االلتفاتة أن يؤتى من هنا، جامد في مكانهمن شدة الخو

بدقة حتى القرآن يصور ويحرك العينين بطريقة بطيئة، ويترقب فإنه اإلنسان إذا كان في غاية الخوف و
لبوا ى أن القضية كأنهم سوهذا يدل عل }تَدور َأعينُهم كَالَِّذي يغْشَى علَيِه ِمن الْموِت{حركة العين للمنافق 

  .األرواح

  .محمد وآله وصحبهوصلى اهللا على نبينا 

  



  بسم اهللا الرحمن الرحيم

   )٣(تأمالت في سورة األحزاب 

   }تَدور َأعينُهم كَالَِّذي يغْشَى علَيِه ِمن الْموِت{: من قوله تعالى

 خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

د جامفهو  ،الجهة األخرىمن شدة الخوف ال يستطيع أن يلتفت؛ ألنه يخشى في هذه االلتفاتة أن يؤتى من  وفه
 ،يحرك العينين بطريقة بطيئة فإنه اإلنسان إذا كان في غاية الخوف ويترقب من أي جهة يؤتىو ،في مكانه

سورة [ }تَدور َأعينُهم كَالَِّذي يغْشَى علَيِه ِمن الْموِت{ ،القرآن يصور بدقة حتى حركة العين للمنافقو

 في غاية ،أن قواهم قد انتهت وخارت:  يعني،وا األرواحلب وهذا يدل على أن القضية كأنهم س،]١٩:األحزاب
 ماذا سيصدر -صلى اهللا عليه وسلم- ينظرون إلى النبي ،}كَالَِّذي يغْشَى علَيِه ِمن الْموِت{ ،الهوان والضعف

لعله و ،لعله يسالم هؤالءفما هي القرارات التي ستصدر اآلن؟ و ،؟كيف سيتصرف في هذا الموقفومنه؟ 
تَدور { ،]٢٠:سورة محمد[ }ينظُرون ِإلَيك{ ، وتنتهي،يسكن هذه الحربأن لعله يفعل شيئاً من شأنه و ،ميستسل

فَِإذَا ذَهب الْخَوفُ سلَقُوكُم ِبَألِْسنٍَة { ، تتقلب أعينهم من شدة الهلع}َأعينُهم كَالَِّذي يغْشَى علَيِه ِمن الْموِت
 يقول ابن ، يتكلم بهدوء فيسمعوال ، ويخاصم يرفع صوته،لق هو الصوت القوي والصياح الس: سلقوكم،}ِحداٍد

 وعدم االنصياع إلى إشارتهم على ،رفعوا أصواتهم بالمالمة على التعرض لخطر العدو الشديد: عاشور
ذين تسببتم بهذه  الم أنت، ألسنة حداد،وا بالمالمة والسلقءإذا بدأ الخوف بد:  يعني،المسلمين بمسالمة المشركين

 بدأت ، أنتم الذين فعلتم وتركتم، أنتم الذين تحرشتم بهذا العدو حتى جاء بساحتنا، أنتم اللذين فعلتم كذا،الكارثة
 ، سلقوهم في ماذا-عز وجل- ولم يحدد اهللا ، فهم يسلقونهم، ويمكن أن يكون هذا المراد،األلسن الحداد

 وهذا من ،يسلقونكم باألذى في الكالمفهم  ،طالبوا بالغنيمة سلقوكم بألسنة حداد إن ،}سلَقُوكُم ِبَألِْسنٍَة ِحداٍد{
 وال يتأدبون ، ال يراعون ألحد حرمة، وبقول يجرح،يتكلمون بصوت مرتفعو ، يسلقونكم باألذى،الزم ما سبق

تسببوا لهم  أو يلومون المسلمين حيث يرون أنهم ، سواء كانوا يطالبون بالغنيمة،في خطاب إذا ذهب الخوف
نفاقاً يعطونكم من الكالم :  يعني}سلَقُوكُم ِبَألِْسنٍَة ِحداٍد{:  وخالفاً لمن قال، كل ذلك واقع،بهذه المعركة

  . والمواقف المشينة،يمحوا الصورة السابقة ومواقف الرعب والهلعأن  من أجل ؛المعسول

اًيارأفي السلم أعاِء النسوفي الحرب أمثاَل ***  وغلظةً جفاءِكروا الع  

 وسلقوكم بهذه األلسن الحداد في حال كونهم أشحة ،خاصموكم والموكم:  يعني،}َأِشحةً علَى الْخَيِر{: ثم قال
 فخصامهم حينما يخاصمونكم ويعاتبونكم ليس من باب الشفقة عليكم؛ لئال ،على ما فيه الخير للمسلمين

 فيصدر منهم هذا القول الذي ، المليئة بالضغائن واألحقادنفوسهممن  وإنما هو نوع تنفيس ،تتعرضوا لألخطار
وِإنَّه ِلحب {: -عز وجل- كما قال اهللا ،المال: أي }َأِشحةً علَى الْخَيِر{ ويحتمل أن يكون المراد ،يسلقونكم به
ِر لَشَِديدفي غاية الحرص إن كان هناك غنيمة،]٨:سورة العاديات[ }الْخَي .  

 فكل ،أبطلها:  بمعنى}فََأحبطَ اللَّه َأعمالَهم{ ثم رتب على هذا حكماً ، فبين حقيقتهم،}ك لَم يْؤِمنُواُأولَِئ{: قال
 -عز وجل- واهللا ،من لم يكن مؤمناً أو كان مؤمناً فحصل له نفاق أكبر فإن ذلك يكون سبباً لحبوط األعمال



 }لَِئن َأشْركْتَ لَيحبطَن عملُك{: قالو ،]٨٨:سورة األنعام[ } كَانُواْ يعملُونولَو َأشْركُواْ لَحِبطَ عنْهم ما{: يقول

 هذا خبر ،]٣٠:سورة األحزاب[ }وكَان ذَِلك علَى اللَِّه يِسيرا{:  ثم قال،فالشرك محبط لألعمال ،]٦٥:سورة الزمر[
 ،هم من حظيرة اإلسالم فأحبط أعمالهم لم يعبأ بهم وهو أنه لما أخرج، يراد به تحقيرهم-جل جالله-من اهللا 

فََأحبطَ اللَّه { فئة تتربص بأهل اإليمان ،وباشكاأل ،ال شأن لهمف ،ة في جماعة المسلمينملْوال عد ذلك ثُ
  .جاللهجل -ال منزلة لهم عند اهللا  و،هم ل قدرالهم و ل شأن ال،}َأعمالَهم وكَان ذَِلك علَى اللَِّه يِسيرا

 كما جاء وصفهم ،ن من الخوف والهلع والرعبو التي يعيشها هؤالء المنافقةثم ذكر صورة أخرى تبين الحال
 وهنا ،]٤:سورة المنافقون[ }يحسبون كُلَّ صيحٍة علَيِهم{: -تبارك وتعالى- في قول اهللا "المنافقون"في سورة 

قد يفهم من هذا أن األحزاب ذهبوا على حين غفلة و ،]٢٠:سورة األحزاب[ }بوايحسبون الَْأحزاب لَم يذْه{: قال
األحزاب ذهبوا وولوا وجاءت الريح ف ، فهم في بيوتهم، من الصفانسحبوامن المنافقين؛ ألن المنافقين 

لى ظنهم أن األحزاب  وهؤالء ال زالوا ع،}يحسبون الَْأحزاب لَم يذْهبوا{ ،وزلزلت وشاهد ذلك أهل اإليمان
 وأن القضية لم تنته بعد وسيدخلون المدينة ،ال زالوا يتوهمون ويعتقدون هذاف ،مرابطون ومحاصرون للمدينة

 ، األلسن على أشدهات ال زال،}سلَقُوكُم ِبَألِْسنٍَة ِحداٍد{ ولذلك ، ومن معه-صلى اهللا عليه وسلم-ويقتلون النبي 
 فهم ال زالوا يلومون ،خلون المدينة ولن يكون هناك انتقام من هؤالء المنافقين وسيد،يظنون األحزاب ال زالوا

 فيه ذكر صفات أخرى ، استئنافاً-ولعله أقرب- ويحتمل أن يكون هذا ،المسلمين أن تعرضوا لعدو كثير العدد
لَْأحزاب لَم يحسبون ا{إنهم كانوا :  وعلى كل حال بعضهم يقول، فهو يعدد أوصافهم،لهؤالء المنافقين

 وذلك أن ، ولذلك كانوا يعتزون على المسلمين ويتطاولون عليهم؛ ألن هؤالء يعتزون باألحزاب،}يذْهبوا
 فهم منتفشون متطاولون من أجل أن هناك ذراعاً ، وكان المنافقون أخالء لليهود،األحزاب حلفاء لقريظة

ال زالوا يظنون أن و ،ا في غاية التوجس والخوف والهلعال زالوف ، وما علموا أن األحزاب قد ذهبوا،ستحميهم
  .األحزاب باقون في حصار المدينة

المنافقين :  يعني}يودوا{ ،في مرة أخرى في غزو آخر: يعني }وِإن يْأِت الَْأحزاب{: -عز وجل-ثم قال اهللا 
 ا فيتوجسو، لهم هذه الورطة وال تتكرر داخل المدينةحصلتال :  يعني،}يودوا لَو َأنَّهم بادون ِفي الَْأعراِب{

 أنهم :بادون أي في البادية، }َأنَّهم بادون ِفي الَْأعراِب{ اً بعيدونيكونإنما  و،أي لحظة أن يدخلها األحزاب
 ما ، يسألون عن أنبائكم من بعيد،}ِليلًايسَألُون عن َأنباِئكُم ولَو كَانُوا ِفيكُم ما قَاتَلُوا ِإلَّا قَ{ ،مقيمون في البادية

:  وختم اآلية بقوله، هذه حال المنافقين، وهم في مأمن وفي منأى عن هذه األخطار،؟فعل محمد وأصحابه

 هذه جملة ، حالهم الواقعة حينما جاء األحزاب-عز وجل- كما ذكر اهللا ،}ولَو كَانُوا ِفيكُم ما قَاتَلُوا ِإلَّا قَِليلًا{
  .حوال المنافقين يصفها اهللا بدقة حتى حركة العيونمن أ

 وأن ينصر إخواننا ، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين، أن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم-عز وجل-نسأل اهللا 
 وأن يتقبل ، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يثبت أقدامهم وأن يربط على قلوبهم،المجاهدين في غزة

 اللهم ، وال يحوجهم ألحد من خلقه، وأن يغنيهم من فضله العظيم،ضاهم ويداوي جرحاهم ويشفي مر،قتالهم
 اللهم ، واجعل الدائرة عليهم، وفرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم عليك باليهود، أجمعينكأغنهم عن خلق



 اللهم ،ى شتات وجمعهم إل، وقوتهم إلى ضعف، اللهم حول عافيتهم إلى بالء،عليك بهم فإنهم ال يعجزونك
  . وصلى اهللا على نبينا محمد وآله وصحبه،عليك بهم فإنهم ال يعجزونك

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

ى  ولَما رَأ*لَقَد كَان لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه ُأسوةٌ حسنَةٌ ِلمن كَان يرجو اللَّه والْيوم الْآِخر وذَكَر اللَّه كَِثيرا {
 *الْمْؤِمنُون الَْأحزاب قَالُوا هذَا ما وعدنَا اللَّه ورسولُه وصدقَ اللَّه ورسولُه وما زادهم ِإلَّا ِإيمانًا وتَسِليما 

و هبى نَحقَض نم مِه فَِمنْهلَيع وا اللَّهداها عقُوا مداٌل صِرج ْؤِمِنينالْم ِديلًا ِمنلُوا تَبدا بمو نْتَِظري نم مِمنْه* 

سورة [ }ِليجِزي اللَّه الصاِدِقين ِبِصدِقِهم ويعذِّب الْمنَاِفِقين ِإن شَاء َأو يتُوب علَيِهم ِإن اللَّه كَان غَفُورا رِحيما

  .]٢٤-٢١:األحزاب

  : أما بعد،رسول اهللا والصالة والسالم على ،الحمد هللا

لَقَد كَان لَكُم { : فقال بعدما ذكر أحوال المنافقين ووبخهم وجه الخطاب إلى أهل اإليمان-تبارك وتعالى-فاهللا 
ن هذا من  يحتمل أن يكو،}ِفي رسوِل اللَِّه ُأسوةٌ حسنَةٌ ِلمن كَان يرجو اللَّه والْيوم الْآِخر وذَكَر اللَّه كَِثيرا

 الصادقين حيث كان لهم -صلى اهللا عليه وسلم- عن أصحاب رسول اهللا -عز وجل- يخبر اهللا ،قبيل الخبر
 -تبارك وتعالى- يحثهم فيه ، ويحتمل أن يكون ذلك من باب الحث،-عليه الصالة والسالم-أسوة برسول اهللا 

 شةِقشْقَ في سورة الم-جل جالله-ال اهللا  وهذه اآلية كما ق،-صلى اهللا عليه وسلم-على االقتداء برسولهم 

 ،رجتهم وهتكتهم وفضحتهمحي فضحت المنافقين وبعثرت ما في نفوسهم وأالمبعثرة الفاضحة سورة براءة الت
رضواْ ِبَأن يكُونُواْ مع الْخَواِلِف { : فيها طويالً عنهمث وقد تحد، فيها عن المنافقين-تبارك وتعالى-يقول اهللا 
طُِبعوونفْقَهالَ ي مفَه لَى قُلُوِبِهمالقلب إذا طُو ،]٨٧:سورة التوبة[ } عه وضالله وباطله بع عليه فهو يعيش في غي

 وتوجه له اآليات والنصوص وكأنك تنفخ في رماد أو ، وال يشعر بما تشعر به،ال يتجاوب مع ما تدعوه إليه
رضواْ ِبَأن يكُونُواْ مع الْخَواِلِف وطُِبع علَى { ،إليمان فهو في عالمه ال يشعر بشعور أهل ا،تصوت في واٍد

ونفْقَهالَ ي مفَه قُلُوِبِهم  *َأنفُِسِهمو اِلِهموواْ ِبَأمداهج هعنُواْ مآم الَِّذينوُل وس٨٨- ٨٧:سورة التوبة[ }لَِكِن الر[، 
ن لَكُم ِفي لَقَد كَا{ ،سوة لغة وبها قرأ الجمهور اإل،} اللَِّه ُأسوةٌ حسنَةٌلَقَد كَان لَكُم ِفي رسوِل{: هنا يقولو

لَقَد كَان لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه ُأسوةٌ { وفي قراءتنا التي نقرأ بها وهي قراءة عاصم ،}سوةٌ حسنَةٌإرسوِل اللَِّه 
أن :  يعني،فالن قدوة:  تقول، ويعمل مثل عمله،يقتدى به أي ، واألسوة اسم لما يؤتسى به،سوة ُأ،}حسنَةٌ

مل ا وإنما تكون األسوة والقدوة واالتباع بالك، فيحتذون حذوه، ينظرون إليه في مقاله وفعاله،الناس يقتدون به
 في ، في ثباتها، الكاملة في إيمانها في شخصيتها في شجاعتها في صبرها،الشخصيات الكاملةو ،من الناس

 وينظر إلى ، وهذا الذي يؤتسى به ويقتدى به، كل هذه األمور، في إخالصها لمبادئها، في دعوتها،جهادها
     جعل ذات النبي ف ،}لَقَد كَان لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه ُأسوةٌ{ ، هنا جعل متعلق االئتساء،ذى حذوهت ويح،فعاله

صلى اهللا عليه -يؤتسى به فأجل تحقيق العموم  وذلك من ؛اً خاصاً ولم يذكر وصف،-صلى اهللا عليه وسلم-
 وكل هذه ، وهديه، وسمته، وشخصيته، وثباته، وصبره،شجاعتهو ، وأفعاله، في كل شيء في أقواله-وسلم

 ،-صلى اهللا عليه وسلم-ب أكثر من رسول اهللا  فمن أراد الكمال فليقر،هو الشخصية الكاملةف ،األمور
 أو من شياطين اإلنس والجن في مشرق األرض أو ،فالن وفالن من المهرجينالشباب الذين يقتدون أحياناً بو



 وال ،ال يحملون قيماًو ، باهللا واليوم اآلخرون يقتدى بهم ال يؤمن هؤالء الذينوا الطريق؛ ألنئفي مغربها أخط
ربما تقتدي  لة والفتا، أو راقصهو مجرد مهرج أو مغنف ، فال يستحقون أن يكون الواحد منهم قدوة،كماالت

 وتسرح شعرها على ، وتظهر بمظهرها، فتلبس لبسها، أو مغنية أو غير ذلك،بعارضة أزياء أو ممثلة
مل من ااالقتداء إنما يكون بالكو ،لون الكماالت وهم يتوهمون أنهم يحص، وما يزيدهم ذلك إال نقصاً،طريقتها

 -عليه الصالة والسالم-هذا االئتساء به  ولكن ، أكمل شخصية-صلى اهللا عليه وسلم- ورسول اهللا ،الناس

يطلب من المكلفين أن يحاكوه به؛ ألنه من األمور   ومنه ما ال، ومنه ما يكون مستحباً،منه ما يكون واجباً
 لكن من فعل ذلك فإنه يؤجر على قصد ، أمور العادات المحضة: يعني،التي يسميها األصوليون بالعادية

يطلب فال  ، مع مالحظة أن ال يكون ذلك من قبيل مظاهر الشهرة إذا تغير الزمان،االقتداء واالئتساء والمحبة
هذه من أمور ف ،من اإلنسان اآلن أن يلبس اإلزار أو العمامة أو الخاتم على خالف في بعض هذه األمثلة

الذي ابن عمر كان يقضي حاجته في المكان و ، الجبلية- صلى اهللا عليه وسلم -من أفعاله وهي  ،العادات
 لكن الشارع لم يطلب ، فهذا اتباع دقيق، حاجته في الطريق نفسه- صلى اهللا عليه وسلم -قضى به النبي 

رضي اهللا تعالى - ولهذا لم يفعله عامة الصحابة ، لكن ذلك ال يطلب، فمن فعله فإنه يؤجر على هذا،ذلك
من الدباء  و،القميص من الثيابك ، كان يحبها-صلى اهللا عليه وسلم-لم أن النبي  وهناك أشياء ع،-معنه

صلى -كان يحب الطيب و ،-الحلو البارد- الحلوى -صلى اهللا عليه وسلم-كان يحب و ،مثالً ويتتبعه الطعام
صلى اهللا عليه - وأما األمور التي فعلها ، فمن أحب هذه األشياء وتتبعها فهذا ليس كاألول،-اهللا عليه وسلم

 المشروع الذي طولب المكلفون به إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل  على سبيل القربة فهذا هو-وسلم
صلى -ئتساء بشخصه علق اإل ف، وهذه خالصة لتفاصيل طويلة في كالم أهل العلم من األصوليين،االستحباب

 ،أطلقوإنما  ،في ثباته مثالً }لَقَد كَان لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه ُأسوةٌ حسنَةٌ{:  يقلمول ، ليكون عاماً-اهللا عليه وسلم
صلى اهللا - واالئتساء بشخصيته ، بامتثال أوامره واجتناب ما ينهى عنه،فيشمل ذلك االئتساء بأقواله وأفعاله

 -صلى اهللا عليه وسلم- فكان ، وصبره وثباته وشجاعته وجوعه كما نقل ذلك عن بعض السلف-عليه وسلم

 لما رأى ذلك فرجع إلى - عنهرضي اهللا تعالى-جابر ديث وح ،يربط على بطنه الحجر في غزوة الخندق
 ويحفر مع أصحابه ، من شدة الجوع كان يربط الحجر،امرأته وأخبرها أنه رأى أمراً ال صبر له عليه

 ، وفي خوفه من اهللا، أسوة كاملة في هذا كله-صلى اهللا عليه وسلم- فهو ، ويرابط معهم على الخندق،الخندق
 في يوم األحزاب لم -صلى اهللا عليه وسلم- فالنبي ، كل هذه األمور، وتوكله عليه،ربهورجائه وحسن ظنه ب
 بل كان في غاية الثقة والثبات بخالف الذين ، حاشاه من ذلك، ولم يحصل له تردد،يهتز ولم يتضعضع

 }سولُه ِإلَّا غُروراما وعدنَا اللَّه ور{ وقد أعلنوها صريحة ،اضطربت مواقفهم وزلت أقدامهم من المنافقين

   . لم يتمالكوا فظهرت مخبآت نفوسهم،]١٢:سورة األحزاب[

: -عز وجل- فالمنافقون كما قال اهللا ، وهذا فيه تعريض بالمنافقين،]٢١:سورة األحزاب[ }وذَكَر اللَّه كَِثيرا{: قال

 بل إن ،ل شيء على المنافق أن يخرج ذكر اهللا من لسانه أثق،]١٤٢:سورة النساء[ }والَ يذْكُرون اللّه ِإالَّ قَِليالً{
 هذا أشد ،أعداء اهللا من الكافرين والمنافقين يثقل عليهم جداً في ميدان المعركة أن يسمعوا ذكر اهللا والتكبير

 كيف كان وقع : وقد سمعت من هذا أشياء واقعية يقولها بعض من تاب، التكبير،عليهم من رمي القاذفات



إنهم اصطفوا واجتمعوا من أجل أن يقابلوا التكبير بتكبير ليقووا قلوبهم وما : يقولونإنهم  حتى ،ليهمالتكبير ع
 لم يرد في شيء من هذه المطالب الشرعية من العبادات واألوراد ما :-عز وجل- فكثرة ذكر اهللا ،استطاعوا

 -صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا مقفَللما تكلم المنافقون و ،قيد بالكثرة إال الذكر السيما في مواطن الشدة

 تلك -عز وجل- أنزل اهللا ،-ارضي اهللا تعالى عنه- حينما اتهموا عائشة -على خالف-بغزوة المصطلق 
ل رسول فقو -عليه وسلمصلى اهللا - تكلم المنافقون في عرض رسول اهللا فحين ،اآليات في سورة األحزاب

 -وفاً رحيماًءوكان ر- ل أنه واصل بهم السير على غير عادته من غزوته حص-صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 

 يتخوف من -صلى اهللا عليه وسلم- وفي سورة األحزاب في قصة التبني كان النبي ،من أجل أن يشغلهم
وكان  ،ى يعني زيد بن حارثة وهو المتبنَّ،تزوج امرأة ولده:  فسيتكلمون في عرضه ويقولون،ألسنة المنافقين

 أن يتزوج زينب بنت جحش -صلى اهللا عليه وسلم- فلما أبطل اهللا التبني أمر رسوله ، بن محمدزيد: يقال له
 ما آل -صلى اهللا عليه وسلم- يشكو للنبي -رضي اهللا عنه- وكان زيد بن حارثة ،-ارضي اهللا تعالى عنه-

 بذلك وأنها -ليه وسلمصلى اهللا ع- وقد أوحى اهللا إلى نبيه ، ويريد أن يطلقها،إليه الحال من سوء العشرة
اتق اهللا وأمسك عليك ((:  فكان يقول له، سيتزوج منها-صلى اهللا عليه وسلم- وأن النبي ،ستطلق منه

 ،بالعتق:  يعني]٣٧:سورة األحزاب[ }وِإذْ تَقُوُل ِللَِّذي َأنْعم اللَّه علَيِه وَأنْعمتَ علَيِه{:  قال اهللا تعالى،)١())زوجك
}ع ِسكا َأمفَلَم قُّ َأن تَخْشَاهَأح اللَّهو تَخْشَى النَّاسِديِه وبم ا اللَّهم تُخِْفي ِفي نَفِْسكو اتَِّق اللَّهو كجوز كلَي

 وفي هذه اآليات في ،}ِهمقَضى زيد منْها وطَرا زوجنَاكَها ِلكَي لَا يكُون علَى الْمْؤِمِنين حرج ِفي َأزواِج َأدِعياِئ
سورة [ } وسبحوه بكْرةً وَأِصيلًا*يا َأيها الَِّذين آمنُوا اذْكُروا اللَّه ِذكْرا كَِثيرا { ،هذا السياق أمر اهللا بكثرة الذكر

 أن كثرة  فالمقصود، ليشغلهم هذا الذكر عن الخوض وعن االشتغال بما يشتغل به المنافقون،]٤٢-٤١:األحزاب
 والشدة ال تقتصر ، وهو من أعظم أسباب الثبات،الذكر السيما في أوقات الشدة مطلب من المطالب الشرعية

 ،بوا هذاجر: ئك الذين يعانون من الضيق ويجدون وحشة في صدورهم وألماً أقول بل أوال،على الحرب
 ، سيتغير كل شيء،جد للحياة طعماً آخر وليكن ذلك بصوت تسمعه أذنك فست،أكثروا من ذكر اهللا على ألسنتكم

 أحياناً تكون ، في اليوم والليلة-عز وجل- واسأل نفسك كم مرة تذكر اهللا ، أكثر من ذكر اهللا،جرب هذا
صلى اهللا عليه - فهنا الذين لهم في رسول اهللا ، فينبغي على المؤمن أن يكثر من ذكر اهللا،اإلجابة محرجة

 ،يرجون جزاءه في اآلخرةف ،}والْيوم الْآِخر{ ،ذين يرجون اهللا ويرجون ثوابهئك ال أسوة حسنة هم أوال-وسلم
 وهذا ، هم أهل الذكر الكثير}وذَكَر اللَّه كَِثيرا{ ،يقتدون به ال يمكن أن يقتدوا بالشياطين فيقودوهم إلى النار

لتكبير وغير ذلك من األذكار وقراءة الذكر ال يقتصر على ذكر اللسان بل يشمل ذكر اللسان باللهج بالتهليل وا
 فيكون ، وتعظيمه والتوكل عليه، فيعمر هذا القلب بمحبة اهللا وخشيته واإلنابة إليه، ويشمل ذكر القلب،القرآن

 في قلبه فيرى الخلق -جل جالله- فيتعاظم المعبود ، معظماً له-عز وجل-القلب ذاكراً شاكراً مقبالً على اهللا 
تبارك - فذكره ،بالجوارحو ، وكذلك يشمل ذكره باللسان، وال يرهبهم،وال يخافهم ، مثل الذر،ال شيء
 كل هذا ،-جل جالله- وحركة الجوارح في طاعة المعبود ، بالجوارح بالصالة بالركوع والسجود-وتعالى

                                                

، ]١٢٩:سورة التوبة[ }وهو رب الْعرِش الْعِظيِم{، ]٧:سورة هود[ }كَان عرشُه علَى الْماءو{رواه البخاري، كتاب التوحيد، باب  - ١
  ).٦٩٨٤(برقم 



لقلب والثبات في  سبب الرتياض النفس وطمأنينة ا-عز وجل- كثرة التعبد هللا ،}وذَكَر اللَّه كَِثيرا{ ،من الذكر
 من الطمأنينة اًكثير  ولذلك نحن نجد شيئاً، فال بأس عليهم-عز وجل- إذا كان للناس صلة باهللا ،مواطن الشدة

والراحة فيما يجري إلخواننا اآلن في غزة من جهة ما نسمع منهم في المقابالت التي تجرى مع الصغار 
 فهذا خير عظيم ،-عز وجل-في غاية الرضا عن اهللا  وهم ، يذكرون اهللا ويثنون عليه ويحمدونه،والكبار

 ينتسبون ،في أغلبهم ال يعرفون من اإلسالم إال اسمه فقطكان حالهم أنهم  لما غزا الصرب بالد البوسنة ،جداً
فكانوا  ، فيهم القتل والتشريد وتسلط عليهم الصرب بما ال يمكن وصفه فاستحر،ال يعرفون شيئاًولإلسالم فقط 

شف عن أنه نصراني كُمنهم  ومن ادعى ،باآلالف تنقلهم الحافالت في مكان واحد ثم يذبحونجمعون ي
نتحسر أن هؤالء يذبحون ف ، مجازر جماعية،كل من كشف عن عورته ووجد أنه مختون قتلو ،عورته

كذلك في  ولما غزا الروس الشيشان كانت ، ال يعرفون من اإلسالم إال اسمه،ويقتلون وال يدرون لماذا يقتلون
 كانوا أجهل تلك الجمهوريات باإلسالم فدمرت بالدهم وتحولت تلك البالد العاصمة ، كانت كذلك،أول األمر

الذي يجري ف ، ثم تغير الحال بعد ذلك، وهم مساكين ال يعرفون لماذا يذبحون، إلى مدينة لألشباح"ينروزج"
ال إله "الشعار المرفوع  ، واضحة ال غبش فيها ورايتهم،الناس يعرفونف ،اآلن في غزة يختلف تماماً عن هذا

 إن صبروا وثبتوا ، فقوم يرفعون هذا الشعار ويثبتون ويصبرون وينتظرون ما عند اهللا،" اهللا أكبرإال اهللا،
 سئل عنتر بن شداد وهو من ، لكن النصر صبر ساعة،وا البد أن ينتصر-عز وجل-وصدقوا مع اهللا 

ر أن الخصم أقد:  يعني،أصبر:  خصومك في أرض المعركة؟ فقالالفرسان األبطال كيف تنتصر على
 في -عز وجل- وفي قصة بني إسرائيل التي قصها اهللا ،تمكن منهأأنا أصبر قليالً حتى :  يقول،سينهزم اآلن

فإنهم  ،]٢٤٦:سورة البقرة[ } لَّهمَألَم تَر ِإلَى الْمِإل ِمن بِني ِإسراِئيَل ِمن بعِد موسى ِإذْ قَالُواْ ِلنَِبي{سورة البقرة 
المرة الثانية حينما أخبروا أن الملك هو و ، أول مرة حينما كتب اهللا عليهم القتال،تساقطوا مرة بعد مرة

الَ طَاقَةَ لَنَا الْيوم ِبجالُوتَ {المرة الرابعة عند المواجهة و ،المرة الثالثة في الشرب من النهرو ،طالوت
 قد ينظر ،هذا العدد الذي يتساقط غير مأسوف عليهو ،كل مرة يتساقط عددو ،]٢٤٩:سورة البقرة[ }وجنوِدِه

 هؤالء القلة هم األصفياءلكن  ، ما يبقى إال حفنة قليلة،خسارةإلى ال -ألول وهلة-اإلنسان في ظاهر األمر 

وهم ِبِإذِْن اللِّه وقَتََل داود فَهزم{: -عز وجل- فقال اهللا ، هم الذين ينتصرون في نهاية الطريق،الخالصةو
 وانظر هذا االنتصار ،للقتال ثالثمائة وبضعة عشر رجالً  في غزوة بدر خرج،]٢٥١:سورة البقرة[ }جالُوتَ

مراً كَان ولَو تَواعدتَّم الَخْتَلَفْتُم ِفي الِْميعاِد ولَِكن لِّيقِْضي اللّه َأ{: -عز وجل- قال اهللا ،التاريخي الذي حصل
 فاهللا ،]٤٢:سورة األنفال[ }لِّيهِلك من هلَك عن بينٍَة ويحيى من حي عن بينٍَة{:  وقال،]٤٢:سورة األنفال[ }مفْعوالً

 }ِقينوالْعاِقبةُ ِللْمتَّ{ ، واألمثلة على هذا كثيرة، ويخلصون له،يدبر عباده المؤمنين الذين يتمسكون بحبله المتين

حتَّى ِإذَا استَيَأس الرسُل وظَنُّواْ َأنَّهم قَد كُِذبواْ جاءهم نَصرنَا فَنُجي من نَّشَاء والَ يرد { ،]٨٣:سورة القصص[
برواْ علَى ما كُذِّبواْ وُأوذُواْ ولَقَد كُذِّبتْ رسٌل من قَبِلك فَص{ ،]١١٠:سورة يوسف[ }قَوِم الْمجِرِمينبْأسنَا عِن الْ

ج لَقداِت اللِّه وَل ِلكَِلمدبالَ منَا ورنَص متَّى َأتَاهحِلينسرِإ الْمِمن نَّب فهؤالء ينصرهم اهللا ،]٣٤:سورة األنعام[ }اءك 
  .  فيحتاج المؤمن أن يعرف هذه الحقائق والمعاني، في نهاية المطاف-عز وجل-



وِإذْ يقُوُل الْمنَاِفقُون والَِّذين ِفي قُلُوِبِهم مرض ما وعدنَا اللَّه ورسولُه {: ذكر المنافقين عندما قالواأن  بعد ثم
ولَما رَأى الْمْؤِمنُون الَْأحزاب {: اهللاوهو كما قال  موقف أهل اإليمانذكر ، ]١٢:سورة األحزاب[ }ِإلَّا غُرورا

 ،]٢٢:سورة األحزاب[ }قَالُوا هذَا ما وعدنَا اللَّه ورسولُه وصدقَ اللَّه ورسولُه وما زادهم ِإلَّا ِإيمانًا وتَسِليما
 والمسلمون يقربون من ثالثة ، أكثر من عشرة آالف، جيوش كثيرة ال قبل لهم بها،فاألحزاب يحاصرونهم

نزلت بعدما التي في سورة البقرة و ،}هذَا ما وعدنَا اللَّه ورسولُه{ فقالوا ،ي العدد ال يوجد تناسب ف،آالف
َأم حِسبتُم َأن تَدخُلُواْ الْجنَّةَ ولَما يْأِتكُم مثَُل {:  إلى المدينة يقول اهللا فيها-صلى اهللا عليه وسلم-هاجر النبي 

ِلكُم ماْ ِمن قَبخَلَو اللِّه الَِّذين رتَى نَصم هعنُواْ مآم الَِّذينوُل وسقُوَل الرتَّى يلِْزلُواْ حزاء ورالضاء وْأسالْب متْهس
اللِّه قَِريب رنَص {:  ويقول في آل عمران في ثنايا الحديث عن غزوة أحد،]٢١٤:سورة البقرة[ }َأال ِإن تُمِسبح َأم

 ولَقَد كُنتُم تَمنَّون الْموتَ ِمن قَبِل َأن * الْجنَّةَ ولَما يعلَِم اللّه الَِّذين جاهدواْ ِمنكُم ويعلَم الصاِبِرين َأن تَدخُلُواْ
ونتَنظُر َأنتُمو وهتُمَأير فَقَد هات واألشخاص ثم يبين لهم أال يتعلقوا بالذو،]١٤٣- ١٤٢:سورة آل عمران[ }تَلْقَو، 

وما محمد ِإالَّ رسوٌل قَد خَلَتْ ِمن قَبِلِه الرسُل َأفَِإن ماتَ َأو قُِتَل { ،ولو كان أعظم الذوات من المخلوقين
قَاِبكُملَى َأعع تُمفإذا أصيب الرموز والقيادات الكبار فليس معنى ذلك أن يفت هذا ،]١٤٤:سورة آل عمران[ }انقَلَب 

َأم حِسبتُم َأن تُتْركُواْ ولَما يعلَِم اللّه الَِّذين جاهدواْ { ، وفي سورة براءة وقد نزلت بعد ذلك،ي أعضاد األتباعف
 وعد من  فهذه اآليات فيها،]١٦:سورة التوبة[ }ِمنكُم ولَم يتَِّخذُواْ ِمن دوِن اللِّه والَ رسوِلِه والَ الْمْؤِمِنين وِليجةً

 }قَالُوا هذَا ما وعدنَا اللَّه ورسولُه{ ، فحينما رأوا األحزاب مباشرة،}َأم حِسبتُم{ ، باالبتالء-عز وجل-اهللا 

 ومن وافقه -رحمه اهللا- وأرجح ما قاله المفسرون في هذا هو ما اختاره الحافظ ابن كثير ،]٢٢:سورة األحزاب[
هذَا ما وعدنَا اللَّه {: رأوا األحزاب قالواواالبتالء فبمجرد ما رأوا  ،ه النصرهو االبتالء الذي يعقب: قال

ولُهسرو{، }ولُهسرو قَ اللَّهدص؛ ألنه -عز وجل- فهذا االبتالء وهذا الحصار ما زادهم إال إيماناً باهللا ،}و
:  فقالوا،والتمكين الذي يكون بعد االبتالءوعدهم بالنصر و ، اهللا به يتحققهم فهم يرون ما وعد،وعدهم بهذا

التسليم هو االنقياد و ،}هذَا ما وعدنَا اللَّه ورسولُه وصدقَ اللَّه ورسولُه وما زادهم ِإلَّا ِإيمانًا وتَسِليما{
سليم أنفسهم لمالقاة ومن التسليم هنا ت:  صاحب التحرير والتنوير-رحمه اهللا- يقول ابن عاشور ،والطاعة

 اصبروا حتى ، هذا من التسليم، وأن يصالحوه بأموالهم،عدو شديد دون أن يتطلبوا اإللقاء بأيديهم إلى العدو
أصحاب السير يذكرون الواقعة المشهورة لما اشتد البالء على و ، بينكم وبين عدوكم-عز وجل-يحكم اهللا 

 -مارضي اهللا عنه- السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة -صلى اهللا عليه وسلم-المسلمين استشار النبي 

 على أن ، وهما قائدا غطفان،في أن يعطي ثلث ثمار المدينة تلك السنة عيينة بن حصن والحارث بن عوف

 أم ، أم شيء أمرك اهللا به البد لنا من العمل به،يا رسول اهللا أهو أمر تحبه فنصنعه":  فقاال، المدينةن عايرجع
 واهللا ما أصنع ذلك إال ألني رأيت العرب قد رمتكم عن ،بل شيء أصنعه لكم((: ؟ فقال عه لناشيء تصن

  فقال سعد بن معاذ ،)) فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما، وكالبوكم من كل جانب،قوس واحدة

نعبد اهللا وال نعرفه  ال -على الشرك باهللا-يا رسول اهللا قد كنا نحن وهؤالء على الشرك : -رضي اهللا عنه-
أفحين أكرمنا اهللا باإلسالم وهدانا إليه وأعزنا ، ى أو بيعاًروهم ال يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة واحدة إال ِق



 قال ، واهللا ال نعطيهم إال السيف حتى يحكم اهللا بيننا وبينهم،ما لنا بهذا من حاجة! بك وبه نعطيهم أموالنا؟
  .]١٧٣:سورة آل عمران[ }فَزادهم ِإيماناً{ :هناقال  و،)٢())فأنت وذاك((: -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

فَالَ وربك الَ {: -عز وجل- اهللا  قال-صلى اهللا عليه وسلم-ومن التسليم الرضا بما يأمر به رسول اهللا 
سورة [ }م الَ يِجدواْ ِفي َأنفُِسِهم حرجا مما قَضيتَ ويسلِّمواْ تَسِليمايْؤِمنُون حتَّى يحكِّموك ِفيما شَجر بينَهم ثُ

هذه :  ولكن أقول،-صلى اهللا عليه وسلم- فأهل اإليمان يسلمون وينقادون ألمر اهللا وأمر رسوله ،]٦٥:النساء
ولَما رَأى {: -عز وجل-ل اهللا  كلما مرت عليه شدة تذكر قو،اآلية ينبغي أن يستحضرها اإلنسان دائماً

ولُهسرو قَ اللَّهدصو ولُهسرو نَا اللَّهدعا وذَا مقَالُوا ه ابزالَْأح ْؤِمنُونإذا وقع به مرض مخوف أو ف ،}الْم
 ،يعقبه التمكينن اهللا وعد باالبتالء الذي أ ، أو غير ذلك دائماً يتذكر هذا المعنى، أو ابتلي بولده،ابتلي بماله

 وهو ، فاهللا لطيف بعباده،-جل جالله-فال ينكسر إذا ابتلي وال يتضعضع وال يتزلزل وال يسوء ظنه بربه 
 ويخرج من هذا ،صه وإنما ساق إليه االبتالء ليرفعه وليمح، وما ساق إليه االبتالء ليكسره،ولي المؤمنين

    فيسلط عليهم هذا الكير في الدنيا ،بة ال تصلح إال للطيبين والجنة دار زكية طي،االبتالء خالصاً نظيفاً زكياً

 فإذا جاءوا إلى الجنة إذا هم في حال من الزكاء ، فيمحصهم وينقيهم وينظف قلوبهم ونفوسهم-كير االبتالء-
  .والصفاء والطيب ليدخلوا دار الطيبين

  .حمد وآله وصحبه وصلى اهللا على نبينا م، أن يجعلنا وإياكم منها-عز وجل-نسأل اهللا 

  

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

 *ِمن الْمْؤِمِنين ِرجاٌل صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيِه فَِمنْهم من قَضى نَحبه وِمنْهم من ينْتَِظر وما بدلُوا تَبِديلًا {

 ورد *ب الْمنَاِفِقين ِإن شَاء َأو يتُوب علَيِهم ِإن اللَّه كَان غَفُورا رِحيما ِليجِزي اللَّه الصاِدِقين ِبِصدِقِهم ويعذِّ
لَِّذين  وَأنْزَل ا*اللَّه الَِّذين كَفَروا ِبغَيِظِهم لَم ينَالُوا خَيرا وكَفَى اللَّه الْمْؤِمِنين الِْقتَاَل وكَان اللَّه قَِويا عِزيزا 

 وَأورثَكُم *ظَاهروهم ِمن َأهِل الِْكتَاِب ِمن صياِصيِهم وقَذَفَ ِفي قُلُوِبِهم الرعب فَِريقًا تَقْتُلُون وتَْأِسرون فَِريقًا 
  .]٢٧-٢٣:سورة األحزاب[ }يٍء قَِديراَأرضهم وِديارهم وَأموالَهم وَأرضا لَم تَطَُئوها وكَان اللَّه علَى كُلِّ شَ

  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا

ِمن الْمْؤِمِنين ِرجاٌل صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيِه فَِمنْهم من قَضى نَحبه وِمنْهم من {: -تبارك وتعالى-قوله ف
لُوا تَبدا بمو نْتَِظربه أهل اإليمان من الصادقين الثابتين الذين يفون -عز وجل- هذا تعقيب يذكر اهللا ،}ِديلًاي 

يبدلوا ولم يغيروا ولم يتلونوا ولم يتقلبوا لم  فهؤالء هم أهل الصدق واإلخالص الذين ،-جل جالله-بعهد اهللا 
أهل اإليمان منهم من قضى ف ،دهم في عه-عز وجل-بهذه الشدائد كما تلون أهل النفاق الذين لم يصدقوا اهللا 

ئك الذين عاهدوا اهللا  لم يقدر لهم لقاء العدو كأواله ال زال على قيد الحياة إما أن بعض:نحبه ومنهم من ينتظر
 ممن لم تكتب لهم الشهادة ولكنهم على الصدق نو أو يكون، قبل وقعة األحزاب ولم يكن لقاء-عز وجل-

 والتعبير ، واصطفاهم واتخذهم شهداء فماتوا على الصدق والوفاء-عز وجل- وطائفة اختارهم اهللا ،والوفاء

                                                

 ).٣/٤٢٥(الطبقات الكبرى، البن سعد : انظر - ٢



إن الرجل :  يقال، هذه اللفظة فيها زيادة ثناء في هذا المقام}ِمن الْمْؤِمِنين ِرجاٌل{: -تبارك وتعالى-في قوله 
الخور والضعفليسوا من أهل و فهم أهل قوة وثبات وعزيمة ،جل وهي قوة اعتماد اإلنسانمشتق من الر.  

 يطلـق   ، النحب يطلق في كالم العرب على معاٍن متعـددة         }فَِمنْهم من قَضى نَحبه   {: -تبارك وتعالى -وقوله  
 ، ويطلق على مواصلة الـسير   ، ويطلق أيضاً على الخطر العظيم     ،مات:  أي }قَضى نَحبه { ،على النذر والموت  

 به  -عز وجل - عهده الذي عاهد اهللا      : أي }ِمنْهم من قَضى نَحبه   فَ{: ون في المراد بقوله   كثير من السلف يقول   و
وِمـنْهم  {: أدى ما التزمه ووفى به فقاتل حتى قتل؛ ألنه قابل هؤالء بقولـه :  يعني،فمات على الصدق والوفاء   

 نْتَِظري نبحد ذاته مدحة     وليس الموت  ، وأن من قضى نحبه أنه مات      ، ال زال حياً   : فدل على أن من ينتظر     ،}م 
فَِمـنْهم مـن قَـضى    { ، وإنما من مات على الجادة فإن ذلك يكون مما يذكر به ويثنى عليه           ،يمدح بها اإلنسان  

هبهـذه فـي   : بعض السلف يقولو ، به -عز وجل -مات على الصدق والوفاء بالعهد الذي عاهد اهللا         :  أي }نَح
ى  فمنهم من وفَ   ،-صلى اهللا عليه وسلم   -قتال للمشركين مع النبي     في  قوم لم يشهدوا بدراً فعاهدوا اهللا أن يفوا         

رضـي اهللا  - ويذكرون في هذا قصة أنس بن النـضر     ، فذكر اهللا أهل الوفاء وأثنى عليهم فيه       ،ومنهم من بدل  
 ألهل بـدر مـن األجـر والمثوبـة          -عز وجل - ورأى ما جعل اهللا      ، وأنه لما فاتته غزوة بدر     ،-تعالى عنه 

 فجاء ونظر إلى المسلمين     ، فكانت وقعة أحد   ، لئن أشهدني اهللا لقاء المشركين ليرين اهللا ما أصنع         :والمنزلة قال 
: قـال و ونظر إلى المـسلمين      ،اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤالء      :  ونظر إلى المشركين فقال    ،وقد انهزموا 

جد فيه من الجراحـات مـن        فو ،ل ثم أقبل عليهم بسيفه فقاتلهم حتى قت       ،اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤالء      
   جثة مليئـة  ، تغيرت معالمه تماماً،عرفضرب السيوف وطعن الرماح وضرب النبال ما قد شوه صورته فلم ي 

ِمن الْمْؤِمِنين ِرجاٌل صدقُوا ما عاهدوا اللَّـه        { : ففي مثله نزلت هذه اآلية     ،هه إال أخته ببنانِ   ت وما عرف  ،بالجراح
 ولكن المعنـى ال  ، وال شك أنه داخل في هذا     ،}نْهم من قَضى نَحبه وِمنْهم من ينْتَِظر وما بدلُوا تَبِديلًا         علَيِه فَمِ 

: النحب يمكن أن يقـال هنـا  أصل  والمقصود أن ،ق عليهم هذه اآليةذا مثال على من تصدإنما ه و،يختص به 

 فالـشيء الـذي البـد       ، بمعنى النـذر   طأن أصل ذلك يرتب   و ،إنه استعمل بمعنى الموت على الصدق والوفاء      
 فهو كالنذر الذي البد من أن يوفي بـه          ،كذلك الموت البد من مالقاته    ولإلنسان منه كالنذر البد من الوفاء به        

 هـذا فيـه تعـريض       ،}وما بدلُوا تَبِديلًا  {:  قال ، واستعمل في هذا المعنى كما يقوله بعض أهل العلم         ،اإلنسان
في  ]١٢:سورة األحزاب [ }ما وعدنَا اللَّه ورسولُه ِإلَّا غُرورا     {: وا وقالوا عبالمنافقين الذين بدلوا وغيروا وتضعض    

ِليجِزي {: -عز وجل - ثم قال اهللا     ، وقبل ذلك في وقعة أحد انسل عبد اهللا بن أبي بثلث الجيش            ،وقعة األحزاب 
  ِقِهمِبِصد اِدِقينالص ـا     اللَّهِحيما رغَفُـور كَـان اللَّه ِإن ِهملَيع تُوبي ِإن شَاء َأو نَاِفِقينالْم ذِّبعيليجـزي  ،} و 

 ،-صلى اهللا عليه وسـلم    - ليجزي الصادقين بنصحهم للمسلمين وهللا ولرسوله        ،بإخالصهموالصادقين بإيمانهم   
 ،بـسبب صـدقهم  :  أي، بصدقهم-تبارك وتعالى-  فهؤالء يجازيهم اهللا ،ليجزي الصادقين في عملهم وجهادهم    

 لم يقيد هذا الجزاء بدار من       -عز وجل - ويكون لهم في اآلخرة حيث إن اهللا         ،وهذا الجزاء يكون لهم في الدنيا     
 واإلنسان إنمـا يعتـز   ،كون لهم الرفعة والمحبة في قلوب الخلق والعزةت ليجزيهم بصدقهم في الدنيا ف    ،الدارين

 والنفـع  ، والترفع عن الـدنايا ،سب ما يكون له من البذل والجهاد والتجرد عن حظوظ النفس    ويعلو ويرتفع بح  
 وأصبح المسلمون فـي مـشارق   ، صاروا شامة بيضاء في هذه األمة في غزة اآلن   وهؤالء الذين    ،العام لألمة 



رواحهم فـي سـبيل     ا بذلوا أنفسهم وأ    فارتفعوا لم  ، ويثنون عليهم  ، ويدعون لهم  ،األرض ومغاربها يهتفون لهم   
 بـل إذا    ،هم ممن كانوا كذلك فطار ذكرهم ثم بدلوا تبديالً فنسيهم النـاس وتجـاوزوهم             هذا غير ب واعتبر   ،اهللا
كر معهم الذم؛ ألنهم قد غيروا وانحرفوا وقد شهدنا أحداثاً في التاريخ وتقلبات ألناس كانوا لربما فـي            كروا ذُ ذُ

 ثم بعد ذلك حـصل لهـم مـا       ، الجهاد وما إلى ذلك    ،لمتعدي والخير وقت من األوقات يبذلون ولهم من النفع ا       
ويعذِّب الْمنَاِفِقين ِإن شَـاء     {: -تبارك وتعالى -يأتي سؤال وهو في قوله      و ،حصل فصاروا في حال تعرفونها    

  ِهملَيع تُوبي فهـل  ،األكبـر الحديث في هذه اآليات عن النفاق    و ، المنافقون كفرهم أكبر مخرج من الملة      ،}َأو 
رحمـه  -ابن جرير ك عليهم؟ من أهل العلم -عز وجل-هؤالء تحت المشيئة؟ وهل هؤالء ممكن أن يتوب اهللا        

 فـالقلوب بـين     ،أنه يوفقهم للتوبة ويقبل ذلـك مـنهم       : بمعنى }َأو يتُوب علَيِهم  {ن المقصود   إ:  من يقول  -اهللا
 ليجعـل  -عز وجل-هذا فيه تنبيه لهم بسعة رحمة اهللا :  ومن أهل العلم من يقول،أصبعين من أصابع الرحمن 

 ، رحمتـه واسـعة    -عز وجـل  - فإن اهللا    ، وال تنغلق األبواب في وجوههم     ، لعلهم أن ينيبوا   ،لهم خط الرجعة  
َأفَالَ يتُوبون ِإلَى اللِّه    {: ئك الذين نسبوا له الصاحبة والولد      في أوال  -عز وجل - كما قال اهللا     ،وسعت كل شيء  

ئك الذين أحرقوا المؤمنين بالنار فـي قـصة          وقال في أوال   ،]٧٤:سورة المائدة [ }غِْفرونَه واللّه غَفُور رِحيم   ويستَ
ن  والفتْ ،أحرقوهم بالنار : يعني ]١٠:سورة البروج [ }ِإن الَِّذين فَتَنُوا الْمْؤِمِنين والْمْؤِمنَاِت ثُم لَم يتُوبوا       {: األخدود

 قـد فـتح   -عز وجل- فمع كبير جرمهم إال أن اهللا ، فقيده بالتوبة،}ثُم لَم يتُوبوا{ ، اإلحراق بالنار  يأتي بمعنى 
بمن تاب وأناب ورجع    :  أي }ِإن اللَّه كَان غَفُورا رِحيما    { ،-سبحانه وتعالى -لهم هذا الباب فال يتعاظمه شيء       

  .إليه وإن كان قد أساء قبل ذلك

م رضي اهللا تعالى عنه - المنافقين كما هو معلوم في أخبارهم وفي تراجم الصحابةوقد تاب على بعض 
  .ر ويذكر من هؤالء معتب بن قشي،-وأرضاهم

كَان ورد اللَّه الَِّذين كَفَروا ِبغَيِظِهم لَم ينَالُوا خَيرا وكَفَى اللَّه الْمْؤِمِنين الِْقتَاَل و{: -تبارك وتعالى-ثم قال اهللا 
 ،}ورد اللَّه الَِّذين كَفَروا ِبغَيِظِهم لَم ينَالُوا خَيرا{ ، وهذه اآلية في هذه الليلة في غاية المناسبة}اللَّه قَِويا عِزيزا

 وهم بذلك يريدون أن ،سمعتم عن هؤالء اليهود في آخر الليلة الماضية أنهم قد أعلنوا وقف إطالق النار
رغت م قد مهن سمعتأ و، أن الوقت ليس في صالحهمنأنهم يعلمومع  ،م العالم أنهم قد انتصروايظهروا أما

 وإنما صارت ، من هذه الفصائل في فلسطينفصيالً فما عاد هؤالء ، وأن األمة قد طارت بهؤالء،بالتراب
 وأحيوا فيها معاني ، وأيقظوا روح العزة في األمة، وصار الناس يهتفون لهم في كل مكان،األمة كلها حماس

 بعد أن عمل األعداء سنوات وبذلوا األموال الطائلة من أجل قتل هذه -عز وجل-الجهاد في سبيل اهللا 
 ، وتتملق إليهم،ر تستجدي أعداءها أمة ذات خو، وإظهار هذه األمة على أنها أمة ضعيفة،المعاني في األمة

 جاءت هذه القضية لتنسف هذه ،لبس كثير من معانيه وي،-عز وجل- ويبدل كالم اهللا ،وتغير حقائق الدين

 وأنه ال يمكن ، وأن هذا الدين قد شب عن الطوق منذ عهد بعيد، وهذا يدل على أن هذا الدين يتجدد،الجهود
 ، أما هذا الدين فهو يتجدد حيناً بعد حين،ألحد أن يطمس معالمه وأن الخاسر هو الذي يتخلف عن ركابه فقط

 وتغيير حقائقه جاءت ريح عاصف ، ما في وسعهم وأنفقوا أموالهم من أجل تشويه صورتهكلما بذل أعداؤه
سورة آل [ }كَمثَِل ِريٍح ِفيها ِصر َأصابتْ حرثَ قَوٍم ظَلَمواْ َأنفُسهم فََأهلَكَتْه{ ،كهذه فأطارت ذلك جميعاً ونسفته



 }ِه الريح ِفي يوٍم عاِصٍف الَّ يقِْدرون ِمما كَسبواْ علَى شَيٍءكَرماٍد اشْتَدتْ ِب{ فصارت أعمالهم ]١١٧:عمران

 فهذه أفسدت على ،]٢٦٤:سورة البقرة[ }فََأصابه واِبٌل فَتَركَه صلْدا{ عليه تراب  كصفواٍن،]١٨:سورة إبراهيم[
 ،ققوا شيئاً مما بذلوا الكثير من أجله ورأوا أن الوقت ليس في صالحهم فتوقفوا دون أن يح،األعداء مخططاتهم

 لم يستطيعوا أن يتقدموا ،وتبينت حقيقة تلك األسطورة الكاذبة من قوتهم التي زعموا أنها ال تقهر وال تغلب
 وهم ال ، لم يبق عليهم إال أن يدخلوا في حروب عصابات في داخل األحياء،ولم يستطيعوا المواجهة

سورة [ }لَا يقَاِتلُونَكُم جِميعا ِإلَّا ِفي قُرى محصنٍَة َأو ِمن وراء جدٍر{: وليستطيعون المواجهة؛ ألن اهللا يق

تبارك - ولذلك سيأتي في قوله ،أبداًولم يحصل في التاريخ حرب قط بين المسلمين واليهود  ،]١٤:الحشر
سورة [ }ذَفَ ِفي قُلُوِبِهم الرعبن صياِصيِهم وقَوَأنزَل الَِّذين ظَاهروهم من َأهِل الِْكتَاِب ِم{: -وتعالى

خيبر و ،قريظة من غير قتالو ،النضير من غير قتالو ،في وقعة بني قينقاع من غير قتالو ،]٢٦:األحزاب
صلى اهللا -ي فلما رأوه اِحس وخرج الفالحون ومعهم الم، في غلس الصبح-صلى اهللا عليه وسلم-دخلها النبي 

اهللا أكبر ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم- فالنبي ،الجيش الجيش:  يعني،الخميس الخميس:  قالوا-معليه وسل
مواجهة ولم تحصل  ، فما احتاجوا إلى قتال،)٣()) إنا إذا نزلنا بأرض قوم فساء صباح المنذرين،خربت خيبر

 والمواجهات كانت مع ،ءمن قبيل الفي  وأموال هؤالء في فدك وفي النضير وفي قريظة وقينقاع،في خيبر
 ، أما اليهود فما حصل قط مواجهة رجل بوجه رجل في معركة إطالقاً،كانت مع النصارىو ،المشركين

فساد  مثل الفأر يجيد اإلمهف ، ال تصل إليها المضادات،طائرة من بعيد جداًب ممكن ،يرمي بالقاذفاتأن ممكن 
وا بالقوة االحتياطية ءنهم استعملوا الجيش وجاإ: لون يقو، ولذلك افتضحوا،فقط لكن ال يستطيع المواجهة
 والحمد هللا الذي فضحهم ،في غاية الهلعهم  ف،وا بهذا كلهءعلى ناس عزل جاواستعملوا نصف القوة الجوية 

   . وبين ضعفهم وهزيمتهمرهماوهتك وكشف أستارهم وعو

 لم يتحقق شيء من هذه األهداف ،}ِظِهم لَم ينَالُوا خَيراورد اللَّه الَِّذين كَفَروا ِبغَي{:  يقول-عز وجل-فاهللا 
 احتالل ، استئصال المسلمين،-صلى اهللا عليه وسلم-وا من أجل استئصال النبي ء جا،وا من أجلهاءالتي جا
يقتل بعض الرموز قد و ،أصحابهو -صلى اهللا عليه وسلم- بقي النبي ،حصل شيء من هذاي ولم ،المدينة

 -صلى اهللا عليه وسلم- فنزف وداواه النبي ،ب في أكحلهرسهم غَه أصاب -رضي اهللا عنه-اذ سعد بن معك

 مع أنه اهتز له عرش ،]١٤٠:سورة آل عمران[ }ويتَِّخذَ ِمنكُم شُهداء{ فالشاهد ،ثم بعد ذلك انفجر جرحه
فال إشكال في  ، وأن يرفعه أراد أن يكرمه بهذا-تبارك وتعالى- اهللا  لكن، وحزن المسلمون لفقده،الرحمن

الَِّذين ورد اللَّه { ، في هذه اآلية أنه عبر عن األحزاب بالذين كفرواظْ فهنا الِح، وال تنكسر القلوب بسببه،هذا
ِظِهموا ِبغَيلإليماء إلى أن كفرهم هو سبب خيبتهم التي وقعت لهم؛ورد اهللا األحزاب بغيظهم:  ما قال،}كَفَر ، 

الذي خيب آمالهم وأوقعهم في هذه الحال هو ذلك الكفر الذي أركسهم ف ،وصف المؤثر في الحكمهذا هو الو
 ولم يحصل لهم ،لم يحصل لهم مطلوب }لَم ينَالُوا خَيرا{ ، والغيظ هو الحنق والغضب، به-عز وجل-اهللا 
وكَفَى { ، ولم يحتلوا المدينة، ولم يقتل أصحابه-صلى اهللا عليه وسلم- ولم يقتل النبي ، من أهل اإليمانتشفٍّ

                                                

 باب غزوة ، ومسلم، كتاب الجهاد والسير،)٢٨٢٩(رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب التكبير عند الحرب، برقم  - ٣
 ). ١٣٦٥(خيبر، برقم 



يسيرة مع أفراد استطاعوا الكان هناك بعض المواجهة أو المبارزة قد  ،حصل قتالي فلم ،}اللَّه الْمْؤِمِنين الِْقتَاَل
 ال يعلمها إال -عز وجل- وجنود اهللا ، فكفى اهللا المؤمنين القتال،اً بعيدوا ولكن البقية كان،أن يتخطوا الخندق

: -صلى اهللا عليه وسلم- يقول النبي ،با وهي التي تهب من المشرقط عليهم الريح وهي ريح الصسل ،هو

))والحاجة،الضعف والفقر فحيث كان المسلمون بهذه المثابة من ،)٤()) عاد بالدبور وأهلكتْ،بانصرت بالص ، 
 والمالئكة زلزلت ،فهبت الريح ، على الكفار من جنوده التي ال يعلمها إال هو-عز وجل- سلط اهللا ،والقلة
 ، وانقلعت خيامهم، وتفلتت دوابهم، وجالت خيلهم، فانكفأت قدورهم، فقذف اهللا في قلوبهم الرعب،هؤالء

وكَان اللَّه { ،-عز وجل- فهزمهم اهللا ، وحملت الرياح التراب فألقته في وجوههم وعيونهم،وانطأفت نيرانهم
الذين  هو في غاية المناسبة؛ ألن هزيمة األحزاب ورد  والتذييل بهذين االسمين وهذا التعقيب،}قَِويا عِزيزا

 ويكسرهم وال يتعاظمه  ويهزمهم فالقوي هو الذي يقهرهم ويدحرهم، بغيظهم إنما يكون للقوي العزيزاكفرو
 ،كنه ذليل فقد يكون اإلنسان قوياً يملك ما يملك من السالح وغير ذلك ل، والعزة البد منها مع القوة،شيء

ومن  ، هو القوي العزيز-جل جالله- واهللا ،نتفع به وال بقوته وال ي، وال ينصر قومه،فالذليل ال ينصر نفسه
 ويكون ألهل اإليمان من العزة ،-تبارك وتعالى- أن العزة بكاملها هللا -عز وجل-أراد العزة فقد أخبر اهللا 

  .جاللهجل -بقدر ما يكون لهم من التعلق واالرتباط باهللا 

 في هذه اآليات ،}وَأنزَل الَِّذين ظَاهروهم من َأهِل الِْكتَاِب ِمن صياِصيِهم وقَذَفَ ِفي قُلُوِبِهم الرعب{: ثم قال
 وما زال ،مع األحزاب حيث جاءهم حيي بن أخطب وكلم كعب بن أسدوا ئتمال وهم تحول الحديث إلى قريظة

 خمساً -صلى اهللا عليه وسلم-فحاصرهم النبي  ،-صلى اهللا عليه وسلم- اهللا به حتى نقض العهد مع رسول

وَأنزَل { ، وعناهم بهذه اآلية،-عز وجل- فهم أهل الكتاب الذين ذكرهم اهللا ،وعشرين ليلة أو ما يقرب من هذا
 مواقعهم في الجنوب ت وكان،وهم يهود قريظة} من َأهِل الِْكتَاِب{ عاونوهم وناصروهم: أي }الَِّذين ظَاهروهم

  وأراد ، ووضع السالح، قد رجع من الخندق ظهراً-صلى اهللا عليه وسلم- وكان النبي ،الشرقي من المدينة

 واهللا إن المالئكة لم تضع ؟وضعتم السالح((:  وقال ثم جاءه جبريل، أن يغتسل-صلى اهللا عليه وسلم-
صلى اهللا -دى النبي فنا ، أن يتوجه بأصحابه إلى قريظة-مصلى اهللا عليه وسل- وأمر النبي ،)٥())أسلحتها

في صالة جتهدوا اف ،فذهبوا ،)٦())العصر إال في بني قريظةأحد ال يصلين ((:  في أصحابه-عليه وسلم
رضي اهللا - لقوة االستجابة عند هؤالء الصحابة ،منهم من صالها بعد غروب الشمس أخذاً بالظاهرف ،العصر

 -صلى اهللا عليه وسلم-أن النبي : الشاهدو ، أن المراد المبادرة فصلى في الطريق وبعضهم فهم،-معنه

صلح على  أي ،مكَم حكْ أن ينزلوا على ح-صلى اهللا عليه وسلم- وطلبوا من النبي ،حاصرهم هذه المدة

                                                

، ومسلم، كتاب )٩٨٨(، برقم )نصرت بالصبا (:-صلى اهللا عليه وسلم-رواه البخاري، كتاب االستسقاء، باب قول النبي  - ٤
 ).٩٠٠(صالة االستسقاء، باب في ريح الصبا والدبور، برقم 

 على شرط مسلم، حماد بن سلمة من رجاله، وبقيتهم إسناده صحيح: ، وقال محققوه)٢٤٩٩٤(رواه أحمد في المسند، برقم  - ٥

 .ثقات من رجال الشيخين

٦  - ومسلم، كتاب الجهاد )٩٠٤(، برقم رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب صالة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء ،
 .))ال يصلين الظهر((: ية مسلم، وفي روا)١٧٧٠(والسير، باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم األمرين المتعارضين، برقم 



كْطريقة النزول على حن قريظة قد يختارون حكماً من المسلمين يحكم فيهم؛ ألو ،اًيختار حكمبحيث  ،مكَم ح
        وشفع لهم -صلى اهللا عليه وسلم- وذلك أن بني النضير أجالهم النبي ،رأوا ما حصل لبني النضير

 وقريظة حلفاء األوس في ، وكان النضير حلفاء الخزرج،من الخزرج وهو عبد اهللا بن أبي بن سلول
 مداوالت قبلوا النزول على حكم سعد بن  وبعد، ذلك فما زالوا به-صلى اهللا عليه وسلم- فأبى النبي ،الجاهلية

وظنوا أنه سيحسن إليهم وكان جريحاً في  ، حلفاؤهم في الجاهلية، وهو سيد األوس،-رضي اهللا عنه-معاذ 
اللهم ال تمتني حتى تقر عيني في بني ":  وكان قد قال،-صلى اهللا عليه وسلم-خيمة في مسجد رسول اهللا 

 أو كما ،)٨(" وإال فاجعلها شهادة،من قتال المشركين شيء فأبقني له قد بقياللهم إن كان ":  وقال،)٧("قريظة
اليوم نغزوهم ((: -صلى اهللا عليه وسلم- ومعلوم أنه بعد غزوة خيبر قال النبي ،-رضي اهللا تعالى عنه-قال 

 نزلوا على  الشاهد أنهم، حصل الفتح بعد ذلك، وقع وكان فتح مكة بعد صلح الحديبية الذي،)٩())وال يغزوننا
 أصحابه من األوس يطوفون ، وهو جريح، على حمار-رضي اهللا تعالى عنه- فجيء به ، بن معاذحكم سعد

 ،مروءات وما أشبه ذلك وال، كان بينهم منافسات في المكارم والبذل، اهللا اهللا في حلفائك: ويقولون،بحماره
 فجعلوا يطوفون به وهو ،فعلوا كفعل الخزرج فاألوس يريدون أن ي،فيرون أن الخزرج قد أحسنوا إلى حلفائهم

 فعرفوا ،)١٠("لقد آن لسعد أال تأخذه في اهللا لومة الئم": -رضي اهللا تعالى عنه- فلما أكثروا عليه قال ،ال يتكلم
 -صلى اهللا عليه وسلم- فقال النبي ،-صلى اهللا عليه وسلم- فأقبل على المكان الذي فيه النبي ،أنه يريد قتلهم

صلى اهللا عليه -فطلب منه النبي  ،-رضي اهللا تعالى عنه- تقوية لحكمه ،)١١())قوموا إلى سيدكم((: لألوس
 ولم يلتفت؛ إجالالً لرسول اهللا -صلى اهللا عليه وسلم- فنظر إلى الناحية التي فيها النبي ، أن يحكم فيهم-وسلم

 ثم ،))نعم((: -صلى اهللا عليه وسلم-حكمي نافذ على من هاهنا؟ فقال له النبي :  وقال-صلى اهللا عليه وسلم-
م أن حكمي فيه:  فقال،نعم: حكمي نافذ على من هاهنا؟ فقالوا:  وقال،التفت إلى الناحية الثانية التي فيها هؤالء

 فقال ، وأن تسبى النساء والذرية واألموال، يعني كل بالغ،كل من يستطيع حمل السالح:  يعني،تقتل المقاتلة

                                                

بعضه صحيح، وجزء منه حسن، وهذا إسناد فيه ضعف، وحسن : ، وقال محققوه)٢٥٠٩٧(رواه أحمد في المسند، برقم  -  ٧
 ).٦٧(إسناده األلباني رحمه اهللا في السلسلة الصحيحة برقم 

 من األحزاب ومخرجه إلى بني قريظة -صلى اهللا عليه وسلم-أصله في البخاري، كتاب المغازي، باب مرجع النبي  - ٨
، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن )٣٨٩٦(ومحاصرته إياهم، برقم 

 ).١٧٦٩( للحكم، برقم  أهٍل عدٍل حاكٍمعلى حكِم

إسناده صحيح على شرط :  وقال محققوه،)١٨٣٠٩(، برقم ))اآلن نغزوهم، وال يغزونا((: رواه أحمد في المسند بلفظ - ٩
 ).٦٤٨٥(الشيخين، وهذا اللفظ رواه الطبراني في المعجم الكبير، برقم 

د فيه ضعف، وحسن بعضه صحيح، وجزء منه حسن، وهذا إسنا: ، وقال محققوه)٢٥٠٩٧(رواه أحمد في المسند، برقم  - ١٠
 ).٦٧(في السلسلة الصحيحة برقم  إسناده األلباني

، ومسلم، باب الجهاد والسير، )٢٨٧٨(البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب إذا نزل العدو على حكم رجل، برقم رواه  - ١١
 ).١٧٦٨(باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم، برقم 



فوق سبع من :  يعني)١٢())لقد حكمت فيهم بحكم اهللا من فوق سبعة أرقعة((: -يه وسلمصلى اهللا عل-النبي 
 كانوا بين سبعمائة إلى : قيل، والروايات اختلفت في عددهم، في بيت،معوا في مكان واحد فج،سماوات
ل غير  وقي،إن األسرى كانوا سبعمائة وخمسين:  وقيل،ستمائة: وقيل ،أربعمائة وخمسين:  وقيل،ثمانمائة

 وحاول  بعضهمدقد تجلّو ، يقتلون،جمعوا في مكان واحد وكان يؤتى بهم فتضرب أعناقهمأنهم الشاهد و ،ذلك
شف عن عورته ونظروا فإن  كُ،ك فيه هل بلغ أو الومن شُ ،أنهم قتلوا: الشاهدو ،أال يشمت به أحداً من الناس

:  يقول-عز وجل- فاهللا ، وكذلك األموال،سبي والنساء والذرية ،كل بالغ يقتلف ، ضربت عنقهكان قد أنبت

 ، واحدها صيصة، والصياصي هي الحصون،}ِصيِهموَأنزَل الَِّذين ظَاهروهم من َأهِل الِْكتَاِب ِمن صيا{
 ، للقالع والحصون: ويحتمي به قيل ذلك، لما كان الثور يدافع بقرنه، قرن الثورإنها: والصيصة أصلها يقال

}َأنزوبعالر قَذَفَ ِفي قُلُوِبِهمو اِصيِهميِل الِْكتَاِب ِمن صَأه نم موهرظَاه القذف هو اإللقاء السريع،}َل الَِّذين ، 
 وَأورثَكُم َأرضهم وِديارهم{:  ثم قال، الذين يؤسرون هم النساء واألطفال،}فَِريقًا تَقْتُلُون وتَْأِسرون فَِريقًا{

 ، ما كان منها معموراً يعني القرية نفسها،أورثكم النواحي التي تخصهم:  يعني،}وهاُئوَأموالَهم وَأرضا لَّم تَطَ
 ، فكل ذلك صار للمسلمين، التابعة لهم،وما كان منها مما يحيط بها من الزروع أو المساحات الخالء

}َأمو مهارِديو مهضَأر ثَكُمرَأوومالَهولهم ،اليهود يعبدون الذهب كما هو معلومف ، وكانت لهم أموال طائلة،}و 
عز - هذه األرض التي ذكرها اهللا ،}وها وكَان اللَّه علَى كُلِّ شَيٍء قَِديراُئوَأرضا لَّم تَطَ{:  ثم قال،سالح كثير

 والمقصود بالوطء ليس معناه ، ذلكلم يطأها المسلمون قبل هانفسهي أرض النضير : بعضهم يقول -وجل
وَأرضا لَّم { فهنا ،الغلبة واألخذ:  بمعنى،وطأهم الجيش:  قال}وهاُئلَّم تَطَ{ وإنما المقصود ،مشي األقدام

هي أرض فارس :  وبعضهم يقول، منها-عز وجل- مكنهم اهللا ،هي أرض قريظة:  بعضهم يقول}وهاُئتَطَ
:  يعني}وهاُئوَأرضا لَّم تَطَ{ ،مكة:  وبعضهم يقول، على المسلمين-عز وجل-  وغير ذلك مما فتح اهللا،والروم

أن حمل ذلك :  واألقرب، بعد قريظة بسنة وشهر،غزوةهي خيبر قد فتحت بعد هذه ال:  وبعضهم يقول،بالقوة
 ذلك هي داخلة  فالفتوحات التي حصلت للمسلمين بعد،-رحمه اهللا- وهذا اختيار ابن جرير ،على العموم أولى

 فهو ،-سبحانه وتعالى- ال يتعاظمه شيء ،}وها وكَان اللَّه علَى كُلِّ شَيٍء قَِديراُئوَأرضا لَّم تَطَ{: في قوله
 يبتلي الناس -عز وجل-قادر على نصر أهل اإليمان وكسر أهل الكفر مهما تعاظمت قوتهم ولكن اهللا 

ولَو شَاء { ، لو شاء آلمن من في األرض كلهم جميعاً، على اإليمان وإال لو شاء لجعل الناس،بعضهم ببعض
   كما قال اهللا لكن  ، النتقم منهم-تبارك وتعالى- وهكذا لو شاء ،]١١٨:سورة هود[ }ربك لَجعَل النَّاس ُأمةً واِحدةً

 ،جدوا أال يوجد الكفار أصالً لما و-ك وتعالىتبار- ولو شاء اهللا ،}ولَِكن لِّيبلُو بعضكُم ِببعٍض{: -عز وجل-
 ويسلك طريق ، وتتميز الصفوف، شاء ذلك جميعاً من أجل أن يحصل التمحيص واالبتالء-جل جالله-فاهللا 

  . وأخزاه وأركسه-عز وجل- ويسلك طريق الشقاوة من أذله اهللا ، واجتبى-عز وجل-السعادة من شاء اهللا 

                                                

، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، )٢٨٧٨(، برقم رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب إذا نزل العدو على حكم رجل - ١٢
لقد : ((، ولفظهما)١٧٦٨(باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم، برقم 

 ).٢/٧٥(، وهذا اللفظ رواه ابن سعد في الطبقات ))حكمت فيهم بحكم الملك



 اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في ،يات من سورة األحزابهذا نهاية الكالم على هذه اآل
 ووحد ، اللهم اجمع شملهم، اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، اللهم انصرهم نصراً مؤزراً،فلسطين

 ، اللهم أغنهم عن خلقك أجمعين، اللهم أنزل عليهم نصرك وألطافك وفضلك، اللهم ثبتهم،كلمتهم على الحق
، اللهم عليك لطف بهم، اللهم الطف بهما اللهم ،للهم ال تكلهم إلى أحد من خلقك طرفة عين وال أقل من ذلكا

باليهود، اللهم اهزمهم واكسرهم، اللهم شتت شملهم، وفرق جمعهم، واجعل الدائرة عليهم، وصلى اهللا على 
  . نبينا محمد وآله وصحبه


